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І. Виконання науково-дослідних робіт 

 

НДР «Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний та обліковий 

аспекти» 
Таблиця 1 

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Тема НДР 
Номер державної реєстрації 

(при наявності) 

Учасники (виконавці) 

з числа НПП і студентів 

(ПІБ, курс) 

Результати НДР Характеристика отриманих результатів 

Забезпечення 

фінансової 

стабільності 

фінансового 

сектору економіки 

України на засадах 

сталого розвитку та 

в умовах новітніх 

епідеміологічних 

викликів 

0121U113271 

М. Е. Хуторна 

(відповідальний виконавець) 

О. О. Гончаренко 

Л.О. Гаряга 

Ю.В. Жежерун 

С.В. Запорожець 

І.Ю. Кочума 

С.О. Криниця 

Н.М. Пантєлєєва 

М.В. Руденко 

Н.М. Третяк 

Г.В. Оніщенко 

1 колективна монографія, 

участь у 6 монографіях 

(розділах монографій), 8 

наукових статей (у т.ч. 4 – у 

виданнях включених до 

міжнародних 

наукометричних баз SCOPUS 

та WoS), 13 доповідей та тез 

доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських наукових і 

науково-практичних 

конференціях (у т.ч. 1 – у 

виданнях включених до 

міжнародної наукометричної 

баз SCOPUS). Підготовлено 

проміжний науково-

технічний звіт 

Розвинено змістоформуючі характеристики фінансової стабільності та 

принципи забезпечення. Розроблено  комплексну модель системи 

забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору (далі 

СЗФСФС). Розвинено концептуальні основи та удосконалено метод 

бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних 

установах. Розвинено наукові положення щодо парадигмальних змін 

функціонування інституту фінансового посередництва в умовах 

становлення економіки сталого розвитку. Розвинено оцінку рівня 

впровадження ініціатив сталого розвитку інституціями фінансового 

сектору економіки країн. Розвинено методологію дослідження 

фінансової інклюзії у вимірах цілей сталого розвитку; теоретико-

методологічний підхід до формування моделі екосистеми фінансової 

інклюзії. Розроблено концепцію фінансової інклюзії в умовах сталого 

розвитку з огляду на завдання, умови та механізми її здійснення шляхом 

максимального включення суб’єктів бізнесу та домогосподарств до 

участі у фінансових відносинах через розширення сфери та доступу до 

якісних фінансових послуг для активізації складових інклюзивного 

розвитку, синергетичний ефект від взаємодії яких дозволяє досягнути 

підвищення рівня добробуту населення. Набув подальшого розвитку 

теоретичний підхід до розкриття сутності інституту сталого 

фінансування на основі синергії сукупності політичних, юридичних, 

економічних і неофіційних правил. Набув подальшого розвитку 

фінансово-економічний механізм забезпечення фінансової стабільності 

у відповідь на епідеміологічні виклики на основі конкретизації 

стратегічно-орієнтованих принципів його реалізації. Розвинено наукові 

положення щодо інструментів фіскальної підтримки фінансової 

стабільності для постпандемічного відновлення економічної активності 

та трансформації бізнес-стратегій інституцій фінансового сектору 

Формування 

системи 

забезпечення 

фінансової 

стабільності 

0118U001042 М. Е. Хуторна  

О. О. Гончаренко 

Л.О. Гаряга 

Ю.В. Жежерун 

С.В. Запорожець 

2 одноосібні монографії 

сукупним обсягом 53 д.а.; 

участь у підготовці 1-єї 

зарубіжної колективної 

монографії, виданої у 

Вперше: запропоновано комплексну модель системи забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ; сформульовано концепцію 

розвитку такої системи на основі виокремлення регулятивної, 

організаційно-економічної, інституційної, інфраструктурної та 

інформаційно-аналітичної компонент; розроблено дворівневу модель 
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кредитних установ: 

інституційний та 

обліковий аспекти 

Н.М. Ткачук 

О.М. Бартош 

А.М. Харченко 

Б.В. Федорущенко 

Т.В. Путінцева 

О.В. Литвиненко 

А.В. Герасименко 

Г.В. Оніщенко 

видавництві Польщі; 

опубліковано 38 наукових 

статей, з них 8 опубліковано у 

наукових виданнях, що 

індексуються в 

наукометричних базах Scopus 

та Web of Science, 3 – у 

зарубіжних наукових 

виданнях, 23 – у виданнях, що 

індексуються  в базі 

Copernicus, інші – у фахових 

вітчизняних виданнях;  

участь у 45 міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях, у 

тому числі, із залученням 

магістрантів та аспірантів; 

успішно захищено 17 

кваліфікаційних 

магістерських робіт. 

Захищено 1 дисертаційну 

роботу на здобуття наукового 

ступеня доктора наук.   

системи індикативного регулювання діяльності небанківських 

кредитних установ; розроблено потенціальний підхід до оцінки 

фінансової стабільності кредитних установ; запропоновано науково-

методичний підхід до оцінки інституційних передумов забезпечення 

фінансової стабільності кредитних установ. 

Удосконалено: механізм підвищення фінансової стабільності кредитних 

спілок; обґрунтування інституційних засад врегулювання проблемних 

кредитів кредитних установ; підхід до комплексної оцінки ефективності 

функціонування сформованої системи; підхід до оцінки зовнішніх 

фінансових передумов фінансовій стабільності кредитних установ на 

основі розвитку теорії фінансової нестабільності Х. Мінскі; метод 

бухгалтерського обліку в діяльності небанківських фінансово-кредитних 

установ за адитивним підходом. 

Набули подальшого розвитку:  методологічні засади та сформовано 

методичний інструментарій оцінки якості облікової інформації 

кредитних установ; змістоформуючі характеристики фінансової 

стабільності кредитних установ; принципи бухгалтерського обліку 

кредитних установ; інструменти фіскальної політики задля забезпечення 

фінансової стабільності фінансового сектору; методологія 

трансформації бізнес-стратегій інституцій фінансового сектору у 

відповідь на новітні виклики за екосистемним підходом; наукові 

положення щодо економічного змісту фінансової безпеки комерційних 

банків та банківського сектору; наукові положення щодо економічного 

змісту ліквідності комерційних банків 

Фінансовий 

механізм екологічно 

безпечного  

підприємництва 

0120U100831 

Г.М. Чепелюк 

В.Ю. Гайович 

Опубліковано:  

- у виданнях, що індексуються  

в базі Copernicus - 1 стаття; 

- тези доповіді - 3 на 

вітчизняних та міжнародних 

конференціях 

Найсуттєвіші результати дослідження, що становлять наукову новизну, 

такі: 

-    набуло подальшого розвитку узагальнення та систематизація 

міжнародних і вітчизняних правових аспектів фінансового механізму 

природоохоронної сфери; 

-    набуло подальшого розвитку визначення ролі і місця 

фінансового механізму природоохоронної сфери в рамках основних 

положень фінансової політики держави; 

-    набуло подальшого розвитку підхід факторного аналізу 

фінансового забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища. 

Інноваційні 

технології 

управління 

підприємствами в 

умовах цифрової 

трансформації 

0120U100840 

Руденко М.В. (керівник),  

Гаряга Л.О.,  

Кочума І.Ю. 

 

Підготовлено: 1 монографію 

(у співавторстві), 10 статей, 4 

тез доповідей, 1 магістерська 

кваліфікаційна робота 

Розроблено теоретико-методичні підходи до оцінки впливу цифровізації 

на розвиток аграрного сектору та діяльність сільськогосподарських 

підприємств що дозволило виділити чотири сфери впливу цифровізації 

та сформувати нову групу показників, необхідних для проведення 

факторного аналізу впливу цифровізації на діяльність 

сільськогосподарських підприємств. 

Обґрунтовано методичні підходи до аналізу впливу цифровізації на 

діяльність сільськогосподарських підприємств за рахунок розроблення  

аналітичної моделі «3D – агроцифровізація», адаптації аналітичної 
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моделі «Дюпон» для проведення факторного аналізу впливу 

цифровізації на аграрне виробництво та розробки трьох індексів 

цифровізації, що в комплексі на основі проведення ex-post аналізу 

дозволяє оцінити ефективність застосування окремих інструментів 

цифровізації. 

 

Таблиця 2 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Впровадження результатів дослідження в навчальний процес Впровадження результатів дослідження в практичну 

діяльність* 

Назви навчальних 

курсів 

Назви навчально-методичних комплексів, 

навчальних та робочих програм 

(автори, рік випуску) 

Назви навчальних 

посібників,  підручників, 

монографій 

(автори, рік випуску,  

видавництво) 

Університет 

банківської 

справи 

Комерційні банки, 

небанківські 

фінансові установи 

Інші 

установи, 

підприємства, 

організації 

НДР «Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний та обліковий аспекти» (ДР№ 0118U001042) 

Банківська система Навчально-методичний комплекс дисципліни 
 +   

Аналіз банківської 

діяльності 

Навчально-методичний комплекс дисципліни 
 +   

Фінанси, гроші та кредит Навчально-методичний комплекс дисципліни  +   

Правове забезпечення 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Навчально-методичний комплекс дисципліни 

 +  

 

 

 

Фінансовий менеджмент Навчально-методичний комплекс дисципліни  +   

Банківський менеджмент Навчально-методичний комплекс дисципліни  +   

Облік і оподаткування 

небанківських 

фінансових установ 

Навчально-методичний комплекс дисципліни 

 +   

Облікова політика Навчально-методичний комплекс дисципліни  +   

Організація 

бухгалтерського обліку 

Навчально-методичний комплекс дисципліни 
 +   

НДР: «Фінансовий механізм екологічно безпечного  підприємництва». 

Аудит Навчально-методичний комплекс дисципліни  +   

НДР «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів» (ДР№ 

0121U113271) 

Фінанси, гроші та кредит 

(Рівень В – Управління 

фінансовою 

стабільністю») 

Навчально-методичний комплекс дисципліни  

Університет 

банківської 

справи довідка 
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Фінансовий менеджмент 

(Рівень В – Антикризове 

управління») 

Навчально-методичний комплекс дисципліни  

№ 01-015/05 від 

12.01.2022   

«Антикризове 

управління в банку» 
Навчально-методичний комплекс дисципліни    

 

    

Асоціація 

українських 

банків довідка 

№ 01.02.10/003 

від 12.01.2022 

* Довідки надати окремим відсканованим файлом 

ІІ. Участь у грантових програмах 

№ 

з/п 

Назва грантової 

програми 
Назва проєкту Короткий зміст проєкту Учасники проєкту Термін реалізації 

Примітки (обсяги фінансування та 

інші важливі умови (наприклад, 

отримане обладнання, отримані 

результати) 

1 Конкурс спільних 

українсько-

польських науково-

дослідних проєктів, 

Міністерство освіти 

і науки України та 

Національна агенція 

академічних обмінів 

Республіки Польща 

(NAWA)  

Організаційна зрілість 

у контексті сталого 

розвитку 

У контексті сталого розвитку 

організаційна зрілість 

передбачає розуміння 

принципів, стратегічну 

переорієнтацію, 

трансформацію діяльності та 

реалізацію заходів для 

вирішення поряд з 

економічними, також 

соціальних і екологічних 

проблем. Свідченням зрілості 

організації є її ставлення до 

ресурсів і навколишнього 

середовища, реалізації 

процесів своєї діяльності. 

Мета і масштаб проекту 

відповідають питанням 

сталого розвитку. 

Організаційна зрілість буде 

оцінюватися серед 

українських та польських 

підприємств в трьох 

напрямках, а також додатково 

передбачається виявлення 

впливу соціального, 

політичного та економічного 

Науковий керівник від УБС 

Пантєлєєва Н.М. 

 

Науковий керівник від 

Познанської політехніки 

Лукаш Хадаш  

 

2022-2023 планові обсяги фінансування на 

перший рік досліджень - 119198,24 

 

Конкурс не відбувся внаслідок 

початку війни  
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середовища на зрілість 

організацій, визначення їх 

спільних рис і відмінностей. 

Діагностика зрілості буде 

проводитися шляхом 

розробки і впровадження 

спеціальної моделі зрілості 

через широке онлайн 

анкетування, що включає 

закриті питання, які 

стосуються безпосередньо 

запропонованих рівнів 

зрілості організацій.  

 

ІІІ. Подані заявки / отримані авторські свідоцтва 
№ 

з/п 
Назва розробки Автори 

Подано заявку (дата подання) / отримано 

свідоцтво (номер, дата) 

    

 

ІV. Підготовка та захист дисертаційних досліджень 

а) на здобуття наукового ступеня доктора наук 

№ 

з/п 
Тема дисертації П.І.Б. дисертанта 

Докторантура 

(ВНЗ) 

Науковий 

консультант 

Обсяг запланованої 

роботи на 2021/2022 н.р. 

Обсяг виконаної роботи  

за 2021/2022 н.р. 

Термін подачі 

дисертації до 

захисту 

1.  Забезпечення фінансової 

стабільності банківського сектора 

в умовах цифрових 

трансформацій 

Жежерун Ю.В. Університет 

банківської 

справи 

Хуторна М.Е. 6 д.а. 6 д.а. 2023/2024 н.р. 

 

б) на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
 

№ 

з/п 
Тема дисертації П.І.Б. дисертанта 

Аспірантура 

(ВНЗ) 

Науковий 

керівник 

Обсяг запланованої 

роботи на 2021/2022 н.р. 

Обсяг виконаної роботи  

за 2021/2022 н.р. 

Термін подачі 

дисертації до 

захисту 

1.  Банківське кредитування 

промислових підприємств в умовах 

динамічного макроекономічного 

середовища 

Герасименко А.В. Університет 

банківської 

справи 

Хуторна М.Е. 1 д.а 1 д.а 2024 р. 
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№ 

з/п 
Тема дисертації П.І.Б. дисертанта 

Аспірантура 

(ВНЗ) 

Науковий 

керівник 

Обсяг запланованої 

роботи на 2021/2022 н.р. 

Обсяг виконаної роботи  

за 2021/2022 н.р. 

Термін подачі 

дисертації до 

захисту 

2. Фінансовий механізм екологічно 

безпечного  підприємництва 

Гайович В.Ю. Університет 

банківської 

справи 

Чепелюк Г.М.  2 д.а 1 д.а 2022/2023 н.р. 

3 Трансформація фінансового 

посередництва депозитних 

корпорацій в умовах цифрової 

економіки 

Полях К.В. Університет 

банківської 

справи 

Пантєлєєва Н.М. 1 д.а 1 д.а 2023 р. 

V. Проведення та участь у наукових заходах 

Участь НПП у Конкурсах науково-пошукових робіт 

№ 

з/п 
Конкурс 

Дата та місце 

проведення 
ПІБ учасника Назва роботи Відзнаки, зайняте місце 

1.  Конкурс наукових робіт з проблем розвитку 

регіональної економіки та транскордонного 

співробітництва імені М.І. Долішнього 

м. Львів Жежерун Ю.В.  

Полях К.В. 

SMART-спеціалізація у системі 

стратегічного планування регіонального 

розвитку в умовах цифровізації економіки 

 

 

Участь НПП у наукових конференціях, семінарах, форумах тощо 

№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

М і ж н а р о д н і конференції 

1.  ХV Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

Черкаський навчально-

науковий інститут 

Університету банківської 

справи 

Черкаси, 17 листопада 

2021 р. 

Хуторна М.Е. Світові моделі регулювання цифрових валют та 

сучасні ініціативи центральних банків 

Жежерун Ю.В.  Забезпечення фінансової стабільності банківського 

сектору в умовах викликів коронакризи 

Чепелюк Г. М., Григоренко 

А. О.  

Кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» на ринку 

банківських послуг 

Шинкаренко О.М.,  

Заєць Т.М.  

Особливості проведення контролю розрахунків з 

оплати праці 

Шинкаренко О.М., 

Надточій С. П. 

Особливості обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками  

Гончаренко О.О.,  

Драник Ю. С.  

Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками 

Гончаренко О.О.,  

Гаркуша Л. В. 

Особливості та проблемні аспекти формування 

облікової політики бюджетної установи 

Третяк Н.М. 

Здор А.Ю. 

Чат-боти: розвиток технологій дистанційного 

обслуговування банків в умовах цифровізції  
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

Запорожець С. В.,  

Тригуб Ю. П. 

Напрями забезпечення фінансової інклюзії в Україні 

Харченко А.М. Вплив пандемії на забезпечення фінансової інклюзії 

в Україні 

Харченко А.М., 

Степаненко О.С 

Стримуюючі та посилюючі фактори ринку 

інноваційних банківських послуг України 

Харченко А.М., 

Поліщук Н. А. 

Роль стратегічного планування платоспроможності 

та ліквідності банку в сучасних умовах 

Криниця С.О., 

Вербіцькитй М. 

Сучасні підходи до фінансування креативної 

індустрії 

Пантєлєєва Н.М. Глобальна карта ESG-банкінгу: модель, 

регулювання та практика 

Пантєлєєва Н.М., 

 Краснокутський Д. 

Нові контури орендних відносин в цифровій 

економіці  

Харченко А. М.,  

Лакутін Д. В. 

Використання технології блокчейн для побудови 

ефективних бізнес-процесів підприємства. 

Гаряга Л.О. 

Нечипоренко А.О. 

Антикризове управління: особливості в умовах 

цифровізації економіки 

2 XII Международная научно-практическая 

конференция по вопросам финансовой и 

банковской экономики «Банковская 

система: устойчивость и перспективы 

развития» 

Полесский государственный 

университет  

 Пинск, Беларусь, 

29 октября 2021 г.  

Третяк Н.М. Financing of investment projects in the conditions of 

digitalization 

Пантєлєєва Н.М. Банки и Финтех-компании как агенты достижения 

целей устойчивого развития 

Запорожець С.В. Особенности развития финансовой инклюзии 

банковских услуг в Украине 

3. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Вплив обліку та фінансів на 

розвиток економічних процесів» 

Закарпатський угорський 

інститут імені Ференца 

Ракоці ІІ 

Берегове, 15 червня 

2022 року 

Запорожець С. В. Формування бізнес-стратегій фінансово-кредитних 

установ в сучасних умовах господарювання  

4 V Міжнародна науково-практична 

конференція "TRENDS OF MODERN 

SCIENCE AND PRACTICE" 

International Science Group Анкара, Туреччина, 8-11 

лютого 2022 р. 

Гончаренко О., Реслер М.,., 

Троян Я., Зубака Р. 

Методологічні компоненти  обліку фінансових 

активів 

5 VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Бухгалтерський облік, 

оподаткування, аналіз і аудит: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку”  

Національний університету 

«Чернігівська політехніка» 

м. Чернігів, 27 

листопада 2021 р. 

Гончаренко О. О., 

Шинкаренко О. М. 

Еволюція програмного забезпечення як компонента 

організації бухгалтерського обліку в ломбардах 

6 Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Сучасний стан та 

перспективи розвитку обліку, аудиту, 

оподаткування та аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції» 

Херсонський національний 

технічний університет 

м. Херсон, 17-18 

листопада 2021 

Гончаренко О. О., 

Шинкаренко О. М. 

Троян Я. В. 

Особливості визнання та оцінки фінансових активів 
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

7. V Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Проривні інновації 

на страховому ринку України» 

ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана» 

м. Київ,  

27 жовтня 2021 р. 

Харченко А.М., 

Пантєлєєва Н.М. 

Траєкторія розвитку цифровізації страхового бізнесу 

України 

8. Міжн. наук.-практ. конф. інтернет-

конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Розвиток фінансів, 

аудиту, бухгалтерського обліку та 

оподаткування: реалії часу»  

НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний 

інститут» 

м. Кам’янець-

Подільський, 

1 лютого 2022 р. 

Криниця С.О., 

Бондаренко О.Є., 

Бондар Ж.Б. 

Методичні підходи до оцінки впливу грошово-

кредитної політики на фінансову безпеку держави  

9. ІІ Міжнародний податковий конгрес   Університет ДФС України 

 

м. Ірпінь, 26 листопада 

2021 р. 

Пантєлєєва Н.М.  Цифрова трансформація податкового 

адміністрування 

10. Наукові проблеми господарювання на 

макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях 

Одеський національний 

економічний університет 

м. Одеса, 14-15 квітня 

2022 р. 

Гаряга Л.О. Особливості формування парадигми фінансів сталого 

розвитку 

11. ІІІ  Міжнародна науково-практична  

конференція «Вплив обліку та фінансів на 

розвиток економічних процесів» 

Міністерство освіти і науки 

України, Закарпатський 

угорський інститут імені 

Ференца Ракоці ІІ, 

Національний інститут 

стратегічних досліджень 

Угорщини (Угорщина) та 

інші 

м. Береговe, 15 червня 

2022 р. 

Руденко М.В. 

Гаряга Л.О. 

Парадигмальні зміни функціонування фінансових 

ринків у сучасній економіці 

Хуторна М.Е.  Value-oriented paradigm for conceptualization of the 

financial stability 

Запорожець С.В. Формування бізнес-стратегій фінансово-кредитних 

установ в сучасних умовах господарювання 

12. Банковская система: устойчивость и 

перспективы развития 

Министерство образования 

Республики Беларусь, УО 

«Полесский государственный 

университет», Национальный 

банк Республики Беларусь, 

Банк развития Республики 

Беларусь и другие 

г. Пинск, 29 октября 

2021 г. 

Гаряга Л.О. Институциональный подход к определению понятия 

«финансовый рынок» 

13. XV Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків» 

ЧННІ Університету 

банківської справи 

Черкаси, 17 листопада 

2021 

Кочума І.Ю. Управління людськими ресурсами в умовах пандемії 

COVID-19: Нові виклики та перспективи 

В с е у к р а ї н с ь к і конференції 

1.  VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Трансформація національної 

моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні 

аспекти” 

Ужгород: УжНУ м. Ужгород, 24 

листопада 2021 р. 

Чепелюк Г.М. Фінансування проєктів енергозбереження в Україні – 

регіональний аспект 

Пантєлєєва Н.М.  Цифрова фінансова інтеграція та її сучасні тренди  

2. Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція “Проблеми та 

перспективи розвитку науки, освіти та 

технологій в Україні та світі” 

ВСП “Бережанський фаховий 

коледж НУБіП україни 

м. Бережани, 29 квітня 

2022 р. 

Чепелюк Г. М. 

Фінансові механізми реалізації екологічних 

проєктів  
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№ 

з/п  
Назва заходу Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді 

3.  ХХ Всеукраїнська наукова конференція 

“Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування в Україні: теорія, 

методологія, організація” 

Національна академія 

статистики, обліку та аудиту 

м. Київ Гончаренко О.О.,  

Шинкаренко О.М. 

Сутність дисконтування та загальні вимоги до 

заборгованостей, що підлягають дисконтуванню 

4, Науково-практична конференція 

«Формування механізму конкурентних 

позицій національних економічних 

систем» 

Східноукраїнський інститут 

економіки та управління 

м. Запоріжжя  

05 лютого 2022 р. 

Гончаренко О.О.,  

Шинкаренко О.М. 

Охріменко В.А. 

Дисконтування заборгованості підприємства: 

методологічні та практичні аспекти 

5. Всеукраїнської науково-практичної 

конференція “Сучасні проблеми 

бухгалтерського обліку та фінансів”  

Національний університет 

харчових технологій (НУХТ) 

м.Київ,  

23-24 листопада 2021 

року 

Пантєлєєва Н.М. Реалізація принципів ESG суб’єктами 

підприємницької діяльності: операційні, фінансові та 

інвестиційні аспекти  

6. Сучасні тренди у розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування 

Університет банківської 

справи 

м. Львів, 05 листопада 

2022 р. 

1. Гаряга Л.О. 

Нечипоренко А.О. 

Фактори формування фінансової стійкості 

організацій в умовах цифрової трансформації 

Інше (форуми, круглі столи, семінари) 

1.  International Scientific Symposium 

"Economic and Managerial Prerequisite for 

Sustainable Development of Ukraine and 

Poland at the Micro, Meso and 

Macroeconomic levels" 

Університет банківської 

справи 

Poznan University of 

Technology  

Львів, 24 вересня 2021 

р. 

Хуторна М.Е. Сhallenges for financial stability under the conditions of 

epidemiological threats and sustainable economy. 

Conceptualization of the financial stability ensuring by 

the value-oriented paradigm 

2. Семінар «Оцінка ризиків діяльності банків 

та небанківських фінансових установ» 

Національний банк України Київ, 21 – 22 жовтня 

2021  (онлайн) 

Пантєлєєва Н.М. 

Руденко М.В. 

Гаряга Л.О. 

Хуторна М.Е. 

в якості учасника 

3. Форум «Банківський сектор: нові виклики» ЮФ "Амбер", видавництво 

"Юридична практика" та 

організатор заходу  

Київ, 3 листопада 2021 

(онлайн) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

4. Дискусійну панель "Криптовалютна 

індустрія: де брати кадри?" 

КНЕУ ім.В.Гетьмана  24 листопада 2021р. 

(онлайн в Zoom) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

5. Форум «Податкова амністія: вихід з тіні» Видавництво «Юридична 

практика» 

Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної 

політики ВР України 

Київ, 8 грудня 2021 

(онлайн) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

6 Науково-практичний бізнес-форум 

«Віртуальні активи: що далі?» 

Державний податковий 

університет 

Ірпінь, 16 грудня 2021 

(онлайн в Zoom) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

7 Семінар «Практичні аспекти 

формулювання та реалізації монетарної 

політики» 

Національний банк України Київ, 23-24 грудня 2021  

(онлайн) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

8 Конференція «Наука у воєнний час: 

інноваційний і технологічний розвиток для 

здобуття перемоги і відновлення України» 

Міністерство науки та освіти 

України 

Київ, 20 травня 2022  

(онлайн в Zoom) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

9 Круглий стіл, присвячений Дню науки та 

Дню економічного факультету 

КНУ імені Т. Шевченко Київ, 26 травня 2022. 

(онлайн в Zoom) 

Пантєлєєва Н.М. в якості учасника 

https://www.facebook.com/statetaxuniversity/?__tn__=kC
https://www.facebook.com/statetaxuniversity/?__tn__=kC
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VІ. Підготовка та публікація наукових праць 

Розробка та публікація монографій, підручників, навчальних посібників, збірників тез доповідей 

№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  

(монографія, 

підручник,  

навчальний посібник,  

навчальний 

практикум,  

препринт)   

Автор (и) Найменування роботи 
Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

1.  Колективна монографія Л. О. Гаряга,  

О. О. Гончаренко,  

Ю. В. Жежерун,  

С. В. Запорожець  

І. Ю. Кочума,  

С. О. Криниця,  

Н. М. Пантєлєєва,  

М. В. Руденко,  

Н. М. Третяк,  

А. М. Харченко,  

М. Е. Хуторна. 

Трансформація забезпечення 

фінансової стабільності 

фінансового сектору 

національної економіки для 

сприяння сталому розвитку: 

методологічний аспект 

39,4 Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної 

економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за 

заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : 

Університет банківської справи, 2021. 675 с. 

2.  Збірник матеріалів 

конференції 

Н. М. Пантєлєєва 

(відповідальна за 

випуск) 

Збірник матеріалів XV 

Міжнародної науково–

практичної конференції 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

11,0 Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XV 

Міжнародної науково–практичної конференції. 17 листопада 2021 р. Черкаси : ЧННІ 

Університет банківської справи, 2021. 241 с. 

3.  Колективна монографія М.Е. Хуторна Фінансова стабільність 

фінансового сектору і 

методологічні детермінанти її 

забезпечення 

2,0 / 

39,4 

Хуторна М.Е. Фінансова стабільність фінансового сектору і методологічні детермінанти її 

забезпечення. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 

національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : монографія 

/ авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. 

Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 36-70. 

4.  Колективна монографія М.Е. Хуторна Розвиток методології 

формування системи 

забезпечення фінансової 

стабільності фінансового 

сектору 

1,0 / 

39,4 

Барановський О.І., Хуторна М.Е. Розвиток методології формування системи забезпечення 

фінансової стабільності фінансового сектору. Трансформація забезпечення фінансової 

стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: 

методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. 

Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 

675 с. С. 94-122. 

4. Колективна монографія Ю. В. Жежерун Сучасні тренди формування 

інклюзивного фінансового 

сектору 

1,6 / 

39,4 

Жежерун Ю. В. Сучасні тренди формування інклюзивного фінансового сектору. 

Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної 

економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія / авт. кол.; за 

заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів: 

Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 392-424. 
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№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  

(монографія, 

підручник,  

навчальний посібник,  

навчальний 

практикум,  

препринт)   

Автор (и) Найменування роботи 
Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

5

. 

Колективна монографія Ю. В. Жежерун Удосконалення індикативного 

підходу оцінювання доступності 

фінансових послуг 

1,3 / 

39,4 

Жежерун Ю. В. Удосконалення індикативного підходу оцінювання доступності фінансових 

послуг. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 

національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія 

/ авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. 

Хуторної. Львів: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 475-496. 

6. Колективна монографія С. В. Запорожець Екосистема і регулювання 

фінансової інклюзії в Україні 

0,8 / 

39,4 

Запорожець С. В. Удосконалення індикативного підходу оцінювання доступності фінансових 

послуг. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 

національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія 

/ авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. 

Хуторної. Львів: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 475-496. 

7. Колективна монографія С. В. Запорожець Трансформація бізнес-стратегій 

інституцій фінансового сектору 

у відповідь на новітні 

епідеміологічні виклики 

0,9 / 

39,4 

Запорожець С. В. Удосконалення індикативного підходу оцінювання доступності фінансових 

послуг. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 

національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія 

/ авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. 

Хуторної. Львів: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 475-496. 

8 Колективна монографія О.О. Гончаренко Особливості трансформації 

теорії та методології 

бухгалтерського обліку в 

інституціях фінансового сектору 

з точки зору забезпечення 

фінансової стабільності 

інституцій фінансового сектору 

4,5/39,

4 

Гончаренко О.О. Особливості трансформації теорії та методології бухгалтерського обліку в 

інституціях фінансового сектору з точки зору забезпечення фінансової стабільності інституцій 

фінансового сектору. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового 

сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: 

монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. 

М. Е. Хуторної. Львів: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 123-231. 

9. Колективна монографія А.М. Харченко Особливості використання 

потенціалу фінансових 

технологій для розвитку 

фінансової інклюзії 

0,5 / 

39,4 

Харченко А.М. Особливості використання потенціалу фінансових технологій для розвитку 

фінансової інклюзії. Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового 

сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: 

монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. 

М. Е. Хуторної. Львів: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 467-475. 

10 Колективна монографія Н.М. Третяк ”Зелені” фінанси як 

інструментальна детермінанта 

становлення 

економіки сталого розвитку 

0,5/39,

4 

Третяк Н.М. ” Зелені” фінанси як інструментальна детермінанта становлення економіки 

сталого розвитку Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору 

національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія 

/ авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. 

Хуторної. Львів: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 564-576. 
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№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  

(монографія, 

підручник,  

навчальний посібник,  

навчальний 

практикум,  

препринт)   

Автор (и) Найменування роботи 
Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

14 Колективна монографія Криниця С.О. Трансформація забезпечення 

фінансової стабільності 

фінансового сектору 

національної економіки для 

сприяння сталому розвитку: 

методологічний аспект 

1,0/39,

4 

Криниця С.О., Бондаренко О.Є. Особливості забезпечення фінансової безпеки в розрізі її 

змістових складовихз в умовах новітніх епідеміологічних викликів. Трансформація 

забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для 

сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра 

екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет 

банківської справи, 2021. 675 с. С. 591-614. 

15 Колективна монографія Н.М. Пантєлєєва  Удосконалення фінансово- 

економічного механізму 

протистояння негативним 

наслідкам новітніх 

епідеміологічних викликів 

фінансовій стабільності 

фінансового сектору 

економіки країни  

0,7 / 

39,4 

Пантєлєєва Н.М. Удосконалення фінансово-економічного механізму протистояння 

негативним наслідкам новітніх епідеміологічних викликів фінансовій стабільності 

фінансового сектору економіки країни. Трансформація забезпечення фінансової стабільності 

фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний 

аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. 

наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 675 с. С. 526-537. 

16 Колективна монографія Н.М. Пантєлєєва  Методологія дослідження 

фінансової інклюзії у вимірах 

цілей сталого розвитку і 

забезпечення фінансової 

стабільності 

1,64 / 

39,4 

Пантєлєєва Н.М. Методологія дослідження фінансової інклюзії у вимірах цілей сталого 

розвитку і забезпечення фінансової стабільності. Трансформація забезпечення фінансової 

стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: 

методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. 

Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 

675 с. С. 366-392. 

17 Колективна монографія Л.О. Гаряга Наукові підходи до визначення 

фінансового сектору та 

концептуалізація його 

взаємозв’язку з фінансовим 

ринком і ринком фінансових 

послуг 

1,1 / 

39,4 

Гаряга Л.О. Наукові підходи до визначення фінансового сектору та концептуалізація його 

взаємозв’язку з фінансовим ринком і ринком фінансових послуг. Трансформація забезпечення 

фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому 

розвитку: методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 

2021. 675 с. С. 15-36. 

18 Колективна монографія Л.О. Гаряга Трансформація фінансового 

ринку: теоретичний аспект 

0,6 Гаряга Л.О. Трансформація фінансового ринку: теоретичний аспект. Сучасний стан та 

перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : колективна монографія / кол. 

авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 86 с. С. 19-25. 

19 Колективна монографія І.Ю. Кочума Фінансова стабільність 

фінансового сектору і 

методологічні детермінанти її 

забезпечення 

1,0 / 

39,4 

Кочума І.Ю. Методологія індикативного оцінювання сталості національної економіки. 

Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної 

економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; 

за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів 

: Університет банківської справи, 2021. 675 с. С.. 258-277. 
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№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  

(монографія, 

підручник,  

навчальний посібник,  

навчальний 

практикум,  

препринт)   

Автор (и) Найменування роботи 
Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані 

20 Колективна монографія Руденко М.В. Парадигмальні зміни 

функціонування інституту 

фінансового посередництва в 

умовах становлення економіки 

сталого розвитку 

1,0 / 

39,4 

Руденко М.В. Парадигмальні зміни функціонування інституту фінансового посередництва в 

умовах становлення економіки сталого розвитку. Трансформація забезпечення фінансової 

стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: 

методологічний аспект : монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. 

Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М. Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. 

675 с.С. 316-334. 

Підготовка НТЗ, наукових статей, препринтів, тез доповідей 

№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  
Автор (и) Найменування роботи 

Обся

г 

(д.а.) 

Повні бібліографічні дані 

Участь у підготовці НТЗ 

1.  Заключний 

науково-технічний 

звіт з НДР 

«Формування 

системи 

забезпечення 

фінансової 

стабільності 

кредитних установ: 

інституційний та 

обліковий аспекти» 

(ДР№ 

0118U001042) 

 

М. Е. Хуторна  

О. О. Гончаренко 

Л.О. Гаряга 

Ю.В. Жежерун 

С.В. Запорожець 

Н.М. Ткачук 

О.М. Бартош 

А.М. Харченко 

Б.В. Федорущенко 

Т.В. Путінцева 

О.В. Литвиненко 

А.В. Герасименко 

Г.В. Оніщенко 

Формування системи забезпечення 

фінансової стабільності кредитних 

установ: інституційний та обліковий 

аспекти 

35,4 Формування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний 

та обліковий аспекти : заключний науково-технічний звіт / За заг ред. М. Е. Хуторна.. Львів : 

УБС, 2021. 732 с. 
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№ 

з/п 
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Автор (и) Найменування роботи 

Обся

г 

(д.а.) 
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2.  Проміжний 

науково-технічний 

звіт з НДР 

«Забезпечення 

фінансової 

стабільності 

фінансового 

сектору економіки 

України на засадах 

сталого розвитку та 

в умовах новітніх 

епідеміологічних 

викликів» 

за етапом 

«Методологічний 

апарат забезпечення 

фінансової 

стабільності 

фінансового 

сектору в умовах 

становлення 

економіки сталого 

розвитку з 

урахуванням 

новітніх 

епідеміологічних 

викликів» (ДР№ 

0121U113271) 

 

М. Е. Хуторна 

(відповідальний 

виконавець) 

О. О. Гончаренко 

Л.О. Гаряга 

Ю.В. Жежерун 

С.В. Запорожець 

І.Ю. Кочума 

С.О. Криниця 

Н.М. Пантєлєєва 

М.В. Руденко 

Н.М. Третяк 

Г.В. Оніщенко 

Методологічний апарат забезпечення 

фінансової стабільності фінансового 

сектору в умовах становлення 

економіки сталого розвитку з 

урахуванням новітніх 

епідеміологічних викликів 

37,5 Методологічний апарат забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору в умовах 

становлення економіки сталого розвитку з урахуванням новітніх епідеміологічних викликів : 

Науково-технічний звіт про виконання завдань Перспективного плану розвитку наукового 

напряму «Суспільні науки» Університету банківської справи у 2021 році (проміжний). 

Університет банківської справи; Керівник роботи І.М. Боярко. Львів, 2021. 757 с. 

Публікації наукових статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших 

Scopus 

1.  Наукова стаття М.Е.  Хуторна,  

Ю. В. Жежерун 

Development of financial inclusion from 

the standpoint of ensuring financial 

stability 

1,6/ 

1,0 

Kuznyetsova А., Boiarko І., Khutorna М., Zhezherun Y. Development of financial inclusion from the 

standpoint of ensuring financial stability. Public and Municipal Finance. 2022. 11(1). Р. 20-36. 

doi:10.21511/pmf.11(1).2022.03. 

2. Наукова стаття Н. М. Пантєлєєва  

С.В. Запорожець 

Ю.В. Жежерун 

Н. М. Третяк 

Current stage of formation of the 

financial intermediation ecosystem in the 

context of digitalization 

1,34 Pantielieieva N., Rogova N., Zaporozhets S., Zhezherun Y., Tretiak N., Pantielieieva K. (2022). 

Current stage of formation of the financial intermediation ecosystem in the context of digitalization. 

Economic Review, Vol. 73, No. 2. P. 215-239. https://doi.org/10.32910/ep.73.2.3. 

Web of Science 

https://doi.org/10.32910/ep.73.2.3
https://doi.org/10.32910/ep.73.2.3
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1.  Наукова стаття М.Е.  Хуторна,  

М.В. Руденко, 

Л.О. Гаряга 

The development of methodology of 

banks’ financial stability assesment by 

taxonometric method 

1,3 / 

0,7 

Yehorycheva S., Khutorna М., Rudenko M., Vovchenko O., Tesliuk S., Gariaga L. (2022). The 

development of methodology of banks’ financial stability assesment by taxonometric method. 

Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 13–25. 

https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3650 

2. Наукова стаття М.Е.  Хуторна,  

А.В. Герасименко 

The methodological basis for bank 

lending to industrial enterprises 

1,0  Khutorna М., Herasymenko A. (2022). The methodological basis for bank lending to industrial 

enterprises. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 51–60. 

https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3610 

3. Наукова стаття М.Е.  Хуторна,  

М.В. Руденко 

The development of diagnostic tools for 

assessing the level of financial 

corporations’ stability by cascade 

approach 

1,25 / 

0,8 

Khutorna M., Rudenko M., Nemish Yu., Kulinich T., Hasii O. (2021). The development of diagnostic 

tools for assessing the level of financial corporations’ stability by cascade approach. Financial and 

Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(39), 109–120. 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241299 

4. Наукова стаття М.Е.  Хуторна Методологічні засади стратегічного 

планування капіталоутворюючої бази 

підприємств в умовах економіки знань 

1,0 / 

0,25  

Ткаченко Н., Хуторна М., Топазли Р., Еісай С.А..I.А., Трофименко І. (2022). Методологічні 

засади стратегічного планування капіталоутворюючої бази підприємств в умовах економіки 

знань. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(41), 88–99. 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251403 

5. Наукова стаття Н. М. Пантєлєєва  

С.В. Запорожець 

Ю.В. Жежерун 

Н. М. Третяк 

Current stage of formation of the 

financial intermediation ecosystem in the 

context of digitalization 

1,34 Pantielieieva N., Rogova N., Zaporozhets S., Zhezherun Y., Tretiak N., Pantielieieva K. (2022). 

Current stage of formation of the financial intermediation ecosystem in the context of digitalization. 

Economic Review, Vol. 73, No. 2. P. 215-239. https://doi.org/10.32910/ep.73.2.3. 

Index Copernicus 

1.  Наукова стаття М.Е.  Хуторна,  

Ю. В. Жежерун,  

К. А. Котлярова  

Індикативний підхід до оцінювання 

рівня доступності фінансових послуг 

як аналітичне забезпечення 

функціонування інституту фінансової 

інклюзії в умовах фінансової 

нестабільності 

0,7  Хуторна М.Е., Жежерун Ю.В., Котлярова К.А. (2021). Індикативний підхід до оцінювання рівня 

доступності фінансових послуг як аналітичне забезпечення функціонування інституту 

фінансової інклюзії в умовах фінансової нестабільності. Вісник Університету банківської  

справи., 3 (42), 25–32. https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436. 

2. Наукова стаття М.Е.  Хуторна,  

С.В. Запорожець, 

Ю.П. Ткаченко 

Цифрові валюти центральних банків: 

світові тренди та перспективи в 

Україні 

1,4 Хуторна М., Запорожець С., Ткаченко Ю. (2021). Цифрові валюти центральних банків: світові 

тренди та перспективи в Україні. Соціальна економіка, (61), 123-134. 

https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12 

3. Наукова стаття О.О. Гончаренко,  

О.М. Шинкаренко 

Розвиток програмного забезпечення як 

технічної складової організації 

бухгалтерського обліку в ломбардах 

0,8 Гончаренко, О. і Шинкаренко, О. (2021). Розвиток програмного забезпечення як технічної 

складової організації бухгалтерського обліку в ломбардах. Фінансовий простір. 3(43) (Жов 

2021), 86-96. DOI:https://doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.859610. 

4. Наукова стаття Г.М. Чепелюк Ключові аспекти аудиту екологічно 

безпечного підприємництва 

0,62 Чепелюк Г.М. Ключові аспекти аудиту екологічно безпечного підприємництва. Фінансовий 

простір. №4 (44) 2021. С. 185-192. .DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.185192 

5 Наукова стаття  Н.М. Третяк  Еffective management of the enterprise 

on the basis of financial controlling 

0,7 N. Tretiak, E. Golovko, A.Kyrko Еffective management of the enterprise on the basis of financial 

controlling. Соціальна економіка. 2021.  №62. DOI:  https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62 

6. Наукова стаття  С. В. Запорожець 

Ю. П. Тригуб 

Екосистема та регулювання 

фінансової інклюзії в Україні 

0,8 Запорожець С. В., Тригуб Ю. П. Екосистема та регулювання фінансової інклюзії в Україні. 

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2021. № 4 (44). URL: http:// 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp 

https://doi.org/10.32910/ep.73.2.3
https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436
https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436
https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
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7. Наукова стаття  С. В. Запорожець Трансформація бізнес-стратегій 

фінансово-кредитних установ в 

умовах епідеміологічної 

нестабільності та її вплив на зайнятість 

у фінансовому секторі 

0,8 / 

0,4 

Вовчак О. Д., Запорожець С. В. Трансформація бізнес-стратегій фінансово-кредитних установ 

в умовах епідеміологічної нестабільності та її вплив на зайнятість у фінансовому секторі. 

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2022. № 1 (45). URL: http: // 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/864/1075   

8. Наукова стаття А.М. Харченко, 

О.С. Степаненко 

Розвиток фінансової інклюзії через 

використання новітніх фінансових 

технологій у банківській сфері.  

 

0,5 Харченко А.М., Степаненко О.С. Розвиток фінансової інклюзії через використання новітніх 

фінансових технологій у банківській сфері. Науковий вісник Одеського національного 

економічного університету,  2021.  № 9-10. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/archive.php 

9. Наукова стаття А.М. Харченко, 

Д.В. Лакутін 

Блокчейн логістика у забезпеченні 

фінансово-економічної стійкості 

підприємства 

0,5 Харченко А.М., Лакутін Д.В. Блокчейн логістика у забезпеченні фінансово-економічної 

стійкості підприємства. Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 

2022. № 1 (45). URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/861/1071 

10 Наукова стаття С.О.Криниця, 

О.Є. Бондаренко, 

Ж.Б. Бондар 

Оцінка впливу інструментів та 

параметрів монетарної політики на 

фінансову безпеку України 

0,6 Криниця С.О., Бондаренко О.Є., Бондар Ж.Б., Оцінка впливу інструментів та параметрів 

монетарної політики на фінансову безпеку України. Міжнародний науково-практичний 

журнал «Фінансовий простір», 2022. № 1 (45). URL: 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/860/1069  

11 Наукова стаття С.М. Брайченко, 

Н.М. Пантєлєєва,  

Р. Вдовіченко 

COVID-19 як активатор пандемії 

кіберзлочинності 

0,6 Брайченко С., Пантєлєєва Н., Вдовіченко  Р. COVID-19 як активатор пандемії кіберзлочинності. 

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2022. № 1 (45). С.113-121. 

URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/862/1073 

12 Наукова стаття Н.М. Пантєлєєва Цифрова трансформація податкового 

адміністрування 

1,45 Пантєлєєва Н. Цифрова трансформація податкового адміністрування. Traektoriâ Nauki = Path 

of Science: International Electronic Scientific Journal. 2022. Vol. 8. No 1. Р. 3035-3051.  DOI: 

http://10.22178/pos.78-9 (ISSN 2413-9009, Slovak Republic) 

13 Наукова стаття Гаряга Л.О. Вплив трансформації фінансового 

ринку на соціально-екологічну сферу 

0,6 Гаряга Л.О. Вплив трансформації фінансового ринку на соціально-екологічну сферу. Науковий 

вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 11-12 (288-289). С. 20-26. 

DOI:10.32680/2409-9260-2021-11-12-288-289-20-26 

14 Наукова стаття Гаряга Л.О. Концептуальні підходи до визначення, 

сегментації та класифікації 

фінансового ринку 

0,5 Гаряга Л.О. Концептуальні підходи до визначення, сегментації та класифікації фінансового 

ринку. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2021. № 4. С. 88-95. DOI: 

https://doi.org/10.31651/2076-5843-2021-4-88-95. 

15 Наукова стаття Гаряга Л.О. Фінансовий ринок: контент-аналіз 

особливостей трактування 

0,6 Гаряга Л.О. Фінансовий ринок: контент-аналіз особливостей трактування. Вісник Університету 

банківської справи. 2021. № 2 (41). С. 24-30. 

16 Наукова стаття Кочума І.Ю. Вплив цифровізації банківського 

сектору на трансформацію зайнятості 

за сучасних умов 

0,5 Кочума І.Ю. Вплив цифровізації банківського сектору на трансформацію зайнятості за 

сучасних умов. Фінансовий простір. 2021. № 4 (44). С. 149-158. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fp.4(44).2021.149158 

 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/864/1075
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/864/1075
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/864/1075
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/860/1069
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/862/1073
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/849
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/849
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/849
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/849
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/849
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17 Наукова стаття Кочума І.Ю., 

Лакутін Д.В. 

Метапрограмний підхід до відбору та 

оцінки персоналу фінансової установи 

(англ) 

0,5 Кочума І.Ю., Лакутін Д.В. Метапрограмний підхід до відбору та оцінки персоналу фінансової 

установи (англ). Вісник Університету банківської справи. 2021. № 3 (42). С. 94-105. 

18 Наукова стаття Руденко М.В. Аналіз позицій України в глобальних 

індексах цифрової економіки 

0,9 Руденко М.В. Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки. Економіка 

та держава. 2021. № 2. С. 11–18. 

19 Наукова стаття Руденко М.В. Цифровізація: категоріальні 

особливості та специфіка трактування 

0,9 Руденко М.В. Цифровізація: категоріальні особливості та специфіка трактування. Економічний 

форум. 2021. № 4. С. 3–13. 

20 Наукова стаття Руденко М.В. Вплив цифровізації 

сільськогосподарських підприємств на 

розвиток сільських територій 

0,8 Руденко М.В. Вплив цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських 

територій. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

2021. № 2. С. 137–144. 

21 Наукова стаття Руденко М.В. Аналіз ефективності реалізації 

проектів цифровізації в 

сільськогосподарських підприємствах 

0,7 Руденко М.В. Аналіз ефективності реалізації проектів цифровізації в сільськогосподарських 

підприємствах. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2021. Вип. 60. С. 52–

59. 

22 Наукова стаття Руденко М.В. Методологічні підходи до оцінки 

впливу цифровізації на 

функціонування 

сільськогосподарських підприємствах 

0,7 Руденко М.В. Методологічні підходи до оцінки впливу цифровізації на функціонування 

сільськогосподарських підприємствах. Науковий вісник Одеського національного економічного 

університету. 2021, № 7-8 (284-285), С. 94-102. 

23 Наукова стаття Руденко М.В., 

Кравченко О.О., 

Ткаль Я.С., 

Мельник Т.В. 

Удосконалення обліку доходів 

виробничих підприємств: прикладні 

аспекти 

0,6 Руденко М.В., Кравченко О.О., Ткаль Я.С., Мельник Т.В. Удосконалення обліку доходів 

виробничих підприємств: прикладні аспекти. Фінансовий простір. 2021. № 4 (44). С. 163–171. 

24 Наукова стаття 

Руденко М.В. 

  

Методологічні підходи до оцінювання 

ефективності реалізації інструментів 

цифровізації управління в 

сільськогосподарських підпр 

0,7 Руденко М.В. Методологічні підходи до оцінювання ефективності реалізації інструментів 

цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах. Вісник Хмельницького 

національного університету. Економічні науки. 2021. № 1. С. 132–138. 

Інші міжнародні наукометричні бази 

1.       

Публікації наукових статей у фахових виданнях України 

1.       

Публікації наукових статей в інших виданнях України 

1. Наукова стаття А.М. Харченко Підприємливість і фінансова 

грамотність: виклик освіти 

теперішнього часу чи можливості для 

молоді у майбутньому?  

0,5 

Харченко А.М. Підприємливість і фінансова грамотність: виклик освіти теперішнього часу чи 

можливості для молоді у майбутньому? Педагогічний вісник,  2021. №3.  С. 46-47. 
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(д.а.) 
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2. Наукова стаття Авраменко О.Л., 

Брисковська О.М. 

Особливості функціонування 

організованих злочинних груп, що 

вчиняють незаконні заволодіння 

автотранспортними засобами з метою 

їх подальшого оплатного повернення 

власникам. 

0,2 

Авраменко О.Л., Брисковська О.М. Особливості функціонування організованих злочинних 

груп, що вчиняють незаконні заволодіння автотранспортними засобами з метою їх подальшого 

оплатного повернення власникам. Віснику Запорізького національного університету, 2021  

 

3. Наукова стаття Авраменко О.Л. Актуальні питання кримінально-

правового забезпечення боротьби зі 

злочинними спільнотами 
0,2 

Авраменко О.Л. Актуальні питання кримінально-правового забезпечення боротьби зі 

злочинними спільнотами. Шляхи реформування кримінальної поліції: вітчизняний та 

зарубіжний досвід : матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (18 лютого 

2022). Київ, 2022. 248 с. С. 16-18 

Публікація матеріалів конференцій (тези доповіді) 

1.  Тези доповіді Г.М. Чепелюк 

А.О. Григоренко 

 Кредитна політика АТ КБ 

«ПриватБанк» на ринку банківських 

послуг 

0,23 Чепелюк Г. М., Григоренко А. О. Кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» на ринку банківських 

послуг. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник 

матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 17 листопада 2021 

р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ, 2021. 241 с.  С. 128-131. 

2. Тези доповіді Г.М .Чепелюк Фінансування проєктів 

енергозбереження в Україні – 

регіональний аспект 

0,12 Чепелюк Г.М. Фінансування проєктів енергозбереження в Україні – регіональний аспект. 

Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 

регіональні аспекти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Ужгород, 24 листопада 2021 р.). Ужгород: УжНУ, 2021. 210 с.  С. 101-102. 

3. Тези доповіді Г.М. Чепелюк Фінансові механізми реалізації 

екологічних проєктів  

 

0,14 Чепелюк Г.М. Фінансові механізми реалізації екологічних проєктів. Проблеми та перспективи 

розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі: збірник матеріалів  Всеукраїнської 

студентської науково-практична конференції (м. Бережани, 29 квітня 2022. 309 с.с. 118-120.  

4 Тези доповіді Третяк Н.М. Чат-боти: розвиток технологій 

дистанційного обслуговування банків 

в умовах цифровізції  

0,15 Третяк Н.М., Здор А.,  Чат-боти: розвиток технологій дистанційного обслуговування банків в 

умовах цифровізції // Матеріали XV Міжнародної науково–практичної конференції. 17 

листопада 2021 р. – Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. – 241 с. С 77-80. 

5 Тези доповіді 

Третяк Н.М. 

Financing of investment projects in the 

conditions of digitalization 

0,15 Третяк Н.М. Financing of investment projects in the conditions of digitalization // Материалы XII 

Международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской 

экономики, «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». 29 октября 2021 года. 

Беларусь. Пинск., 2021.  

6. Тези доповіді Запорожець С. В. 

 

Особенности развития финансовой 

инклюзии банковских услуг в Украине 

0,26 Запорожец С. В. Особенности развития финансовой инклюзии банковских услуг в Украине. 

Банковская система: устойчивость и перспективы развития : материалы XII Международной 

научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики, г. 

Пинск, 29 октября 2021 г. Беларусь : УО «Полесский государственный университет», 2021.  

7. Тези доповіді Запорожець С. В. 

Тригуб Ю. П.  

Напрями забезпечення фінансової 

інклюзії в Україні 

0,25 апорожець С. В., Тригуб Ю. П. Напрями забезпечення фінансової інклюзії в Україні. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХV 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси: 

Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С. 139-142. 
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видання  
Автор (и) Найменування роботи 
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8. Тези доповіді Запорожець С. В. 

 

Формування бізнес-стратегій 

фінансово-кредитних установ в 

сучасних умовах господарювання 

0,2 Запорожець С. В. Формування бізнес-стратегій фінансово-кредитних установ в сучасних 

умовах господарювання. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: збірник 

матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). 

Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2022. С. 319-321. 

9 Тези доповіді Гончаренко О.О., 

Драник Ю. С. 

Шляхи вдосконалення обліку 

розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. 

0,21 Гончаренко О., Драник Ю. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 

листопада 2021 р.). Черкаси. Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С.187-189 

10 Тези доповіді Гончаренко О., 

Гаркуша Л. 

Особливості та проблемні аспекти 

формування облікової політики 

бюджетної установи 

0,21 Гончаренко О., Гаркуша Л. Особливості та проблемні аспекти формування облікової політики 

бюджетної установи Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків : збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 

листопада 2021 р.). Черкаси. Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С. 189-191 

11 Тези доповіді Шинкаренко О.М.,  

Заєць Т.М. 

Особливості проведення контролю 

розрахунків з оплати праці  

0,2 Шинкаренко О.М., Заєць Т.М. Особливості проведення контролю розрахунків з оплати праці 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник матеріалів 

XV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси. 

Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С. 205-206 

12 Тези доповіді Шинкаренко О.М., 

Надточій С. П 

Особливості обліку розрахунків з 

покупцями і замовниками 

0,2 Шинкаренко О.М., Надточій С. П. Особливості обліку розрахунків з покупцями і замовниками 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник матеріалів 

XV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси. 

Університет банківської справи ЧННІ, 2021. С. 207-208 

13 Тези доповіді Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М., 

Троян Я. В. 

Особливості визнання та оцінки 

фінансових активів 

0,21 Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М., Троян Я. В. Особливості визнання та оцінки фінансових 

активів. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в 

умовах міжнародної інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (Херсон, 17-18 листопада 2021 р.) Херсон: ХНТУ, 2021. С. 18-20 

14 Тези доповіді Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М. 

Еволюція програмного забезпечення  

як компонента організації 

бухгалтерського обліку в ломбардах 

0,21 Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М. Еволюція програмного забезпечення  як компонента 

організації бухгалтерського обліку в ломбардах. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і 

аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів VІІ  

Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Чернігів, 10 листопада 2021 р.) Чернігів: 

ЧДТУ, 2021. С. 143-145 

15 Тези доповіді Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М., 

Охріменко В. А 

Дисконтування заборгованості 

підприємства:методологічні та 

практичні аспекти 

0,21 Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М., Охріменко В. А. Дисконтування заборгованості 

підприємства:методологічні та практичні аспекти. Формування механізму конкурентних 

позицій національних економічних систем: збірник матеріалів науково-практичної конференції 

(м. Запоріжжя, 5 лютого 2022 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління.  

Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2022.  96 с. С. 60-64 

16 Тези доповіді Гончаренко О., 

Реслер М.,., Троян 

Я., Зубака Р. 

Методологічні компоненти обліку 

фінансових активів 

0,4 Гончаренко О., Реслер М.,., Троян Я., Зубака Р. Методологічні компоненти обліку фінансових 

активів. The V International Scientific and Practical Conference «Trends of modern science and 

practice», February 8 – 11, 2022, Ankara, Turkey. 652 p. С. 184-190 
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17 Тези доповіді Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М. 

Сутність дисконтування та загальні 

вимоги до заборгованостей, що 

підлягають дисконтуванню 

0,21 Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М. Сутність дисконтування та загальні вимоги до 

заборгованостей, що підлягають дисконтуванню. Розвиток системи обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в Україні: теорія, методологія, організація: збірник матеріалів науково-

практичної конференції (м. Київ, 2022) С. 184-187 

18 Тези доповіді Харченко А.М., 

Пантєлєєва Н.М. 

Траєкторія розвитку цифровізації 

страхового бізнесу України. 

 Харченко А.М., Пантєлєєва Н.М. Траєкторія розвитку цифровізації страхового бізнесу України. 

Проривні інновації на страховому ринку України: Матеріали V Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (м. Київ, 27 жовтня 2021 року ). Київ, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 2021. С. 222-226 

19 Тези доповіді Харченко А.М. 

 

Вплив пандемії на забезпечення 

фінансової інклюзії в Україні. 

 Харченко А.М. Вплив пандемії на забезпечення фінансової інклюзії в Україні. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси, ЧННІ 

Університету банківської справи. 2021.  С. 156-159 

 

20 Тези доповіді Харченко А.М., 

Поліщук Н.А. 

Роль стратегічного планування 

платоспроможності та ліквідності 

банку в сучасних умовах.  

 Харченко А., Поліщук Н. Роль стратегічного планування платоспроможності та ліквідності 

банку в сучасних умовах. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: Матеріали XV Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 

2021 р.). Черкаси, ЧННІ Університету банківської справи. 2021.  С. 126-127 

21 Тези доповіді Харченко А.М., 

Степаненко О.С. Стримуючі та посилюючі фактори 

ринку інноваційних банківських 

послуг України. 

 Харченко А., Степаненко О. Стримуючі та посилюючі фактори ринку інноваційних банківських 

послуг України. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: 

Матеріали XV Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 

р.). Черкаси, ЧННІ Університету банківської справи. 2021.  С. 122-125 

 

22 Тези доповіді Харченко А.М., 

Лакутін Д.В. Використання технології блокчейн для 

побудови ефективних бізнес-процесів 

підприємства. 

 Харченко А., Лакутін Д. Використання технології блокчейн для побудови ефективних бізнес-

процесів підприємства. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків: Матеріали XV Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 

2021 р.). Черкаси, ЧННІ Університету банківської справи. 2021. – С. 183-186 

23 Тези доповіді Криниця С.О., 

Вербіцький М.В. 

Сучасні 

підходи  до  фінансування 

креативної індустрії 

0,2 Криниця С.О.., Вербіцький М.В. Сучасні підходи  до  фінансування креативної індустрії. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV 

Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси, 

ЧННІ Університету банківської справи. 2021. С. 102-105 

24 Тези доповіді Криниця С.О., 

Бондаренко О.Є., 

Бондар Ж.Б. 

Методичні підходи до оцінки впливу 

грошово-кредитної політики на 

фінансову безпеку держави  

0,2 Криниця С., Бондаренко О., Бондар Ж. Методичні підходи до оцінки впливу грошово-

кредитної політики на фінансову безпеку держави : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. 

інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансів, аудиту, 

бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу» 1.02.2022 р. НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут» 

25 Тези доповіді Пантєлєєва Н.М., 

Краснокутський Д. 

Нові контури орендних відносин в 

цифровій економіці  

0,22 Пантєлєєва Н.М., Краснокутський Д. Нові контури орендних відносин в цифровій економіці // 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. – Черкаси: ЧННІ 

Університету банківської справи, 2021. С.218-220. 
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№ 

з/п 
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(д.а.) 
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26 Тези доповіді Пантєлєєва Н.М. Глобальна карта ESG-банкінгу: 

модель, регулювання та практика. 

0,3 Пантєлєєва Н.М.  Глобальна карта ESG-банкінгу: модель, регулювання та практика. // Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. – Черкаси: ЧННІ Університет 

банківської справи, 2021. С.68-71.  

27 Тези доповіді Пантєлєєва Н.М. Цифрова фінансова інтеграція та її 

сучасні тренди  

0,15 Пантєлєєва Н.М.  Цифрова фінансова інтеграція та її сучасні тренди / Н. М. Пантєлєєва // 

Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 

регіональні аспекти: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 

листопада 2021. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. 

28 Тези доповіді Пантєлєєва Н.М. Цифрова трансформація податкового 

адміністрування 

0,35 Пантєлєєва Н.М. Цифрова трансформація податкового адміністрування. ІІ Міжнародний 

податковий конгрес [Електронне видання] : збірник матеріалів (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 

р.). Ірпінь :  Університет ДФС України, 2021. С.403-409.  

29 Тези доповіді Пантелеева Н.Н.  Банки и Финтех-компании как агенты 

достижения целей устойчивого 

развития 

0,35 Пантелеева Н.Н. Банки и Финтех-компании как агенты достижения целей устойчивого 

развития. Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник  научных  

статей  двенадцатой  международной  научно–практической  конференции  по  вопросам  

банковской  экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 29 октября 

2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]  

Пинск : ПолесГУ, 2021.  272 с. С.165-170. 

30 Тези доповіді Пантєлєєва Н.М. Реалізація принципів ESG суб’єктами 

підприємницької діяльності: 

операційні, фінансові та інвестиційні 

аспекти 

0,15 Пантєлєєва Н.М. Реалізація принципів ESG суб’єктами підприємницької діяльності: 

операційні, фінансові та інвестиційні аспекти. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та 

фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 листопада 2021 

року) Київ: НУХТ, 2021. С.87-89 

31 Тези Гаряга Л. О., 

Нечипоренко А. О. 

Антикризове управління: особливості 

в умовах цифровізації економіки 

0,2 Гаряга Л. О., Нечипоренко А. О. Антикризове управління: особливості в умовах цифровізації 

економіки. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. Черкаси : 

ЧННІ Університет банківської справи, 2021. С. 160-163 

32 Тези Гаряга Л. О., 

Нечипоренко А. О. 

Фактори формування фінансової 

стійкості організацій в умовах 

цифрової трансформації 

0,16 Гаряга Л. О., Нечипоренко А. О. Фактори формування фінансової стійкості організацій в умовах 

цифрової трансформації. Сучасні тренди у розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування : збірник тез ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 05 листопада 2021 року / 

Університет банківської справи. Львів, 2021. С. 19-21. 

33 Тези Кочума І. Ю.  Управління людськими ресурсами в 

умовах пандемії COVID-19: Нові 

виклики та перспективи. 

0,16 Кочума І. Ю Управління людськими ресурсами в умовах пандемії COVID-19: нові виклики та 

перспективи.  Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

матеріали XV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2021). Черкаси : 

ЧННІ Університет банківської справи, 2021.С. 238-240. 

34 Тези Кочума І. Ю.  Князєв 

О.В 

Основні функції менеджменту і 

умовах карантинних обмежень. 

0,16 Князєв О.В, Кочума І. Ю Основні функції менеджменту і умовах карантинних обмежень. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XV-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2021). Черкаси : ЧННІ 

Університет банківської справи, 2021. С. 168-170. 
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35 Тези Кочума І. Ю. , 

Комісар О.В 

Антикризове управління в умовах 

карантинних обмежень, пов'язаних з 

пандемією COVID-19 

0,16 Комісар О.В., Кочума І. Ю. Антикризове управління в умовах карантинних обмежень, 

пов'язаних з пандемією COVID-19. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків : матеріали XV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (17 

листопада 2021). Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. С.165-168. 

36 Тези Кочума І. Ю. , 

Лакутін Д.В. 

Проблеми використання метапрограм 

в управлінні персоналом  

0,16 Лакутін Д. В., Кочума І. Ю. Проблеми використання метапрограм в управлінні персоналом. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XV-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2021). Черкаси : ЧННІ 

Університет банківської справи, 2021. С.170-173. 

37 Тези Кочума І. Ю. , 5.

 Шарай А., 

Сучасні технології в управлінні 

людськими ресурсами 

0,16 Шарай А., Кочума І. Ю Сучасні технології в управлінні людськими ресурсами. Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XV-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2021). Черкаси : ЧННІ 

Університет банківської справи, 2021. С.  173-176. 

38 Тези Руденко М.В., 

Криворучко В.О. 

Проблеми та перспективи 

імплементації управління знаннями в 

закладі вищої освіти 

0,15 Криворучко В.О., Руденко М.В.  Проблеми та перспективи імплементації управління знаннями 

в закладі вищої освіти. Банковская система: устойчивость и перспективы развития : 

материалы XII Международной научно-практической конференции по вопросам финансово-

банковской экономики. Полесский государственный университет, 29 октября 2021 года. Пинск: 

ПолесГУ, 2021. С. 133-136. 

39 Тези Руденко М.В. Моніторинг рейтингових індексів 

цифровізації 

0,1 Руденко М. В. Моніторинг рейтингових індексів цифровізації. Modern problems of globalization 

processes in the world economy: abstracts of XIII international scientific and practical conference (18 

march 2021). Kiev: National Aviation University, 2021, С. 23-26. 

40 Тези Руденко М.В., 

Криворучко В.О. 

Problem aspects of implementation of 

knowledge management systems in 

higher education institutions in Ukraine 

0,12 Rudenko М., Kryvoruchko V. Problem aspects of implementation of knowledge management systems 

in higher education institutions in Ukraine. Институциональное развитие социально-

экономических и финансовых систем: национальная экономика в глобальной среде. Материалы 

ХI международной научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 11-12 июня 

2021г. С. 54-56. 

41 Тези Руденко М.В., 

Качуровська А.І. 

Формування стратегії розвитку 

транспортних підприємств в умовах 

невизначеності 

0,1 Руденко М.В., Качуровська А.І. Формування стратегії розвитку транспортних підприємств в 

умовах невизначеності. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків : матеріали XV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2021). 

Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи. 2021. С. 181-183. 

42 Тези Руденко М.В., 

Мельник Т.В. 

Актуальні питання обліку, аудиту та 

оподаткування доходів підприємств 

0,1 Руденко М.В., Мельник Т.В. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування доходів 

підприємств. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : 

матеріали XV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2021).  Черкаси: 

ЧННІ Університет банківської справи. 2021. С. 199-201. 

43 Тези Хуторна М.Е. Value-oriented paradigm for 

conceptualization of the financial 

stability 

0,1 Хуторна М.Е. Value-oriented paradigm for conceptualization of the financial stability. Вплив обліку 

та фінансів на розвиток економічних процесів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практична 

конференція, присвяченої 25-річчю Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (15 

червня 2022). Береговe : Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022. С. 391-394 
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44 Тези Руденко М. В. 

Гаряга Л.О. 

Парадигмальні зміни функціонування 

фінансових ринків у сучасній 

економіці 

0,18 Руденко М. В., Гаряга Л.О. Парадигмальні зміни функціонування фінансових ринків у сучасній 

економіці. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів : матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практична конференція, присвяченої 25-річчю Закарпатського 

угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (15 червня 2022). Береговe : Закарпатський угорський 

інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022. С. 361-364. 

Підготовлено та подано до друку 

№ 

з/п 
Вид наукового видання Автор (и) Найменування роботи 

Обся

г 

(д.а.) 

Бібліографічні дані 

1.  Наукова стаття А.М. Харченко Розвиток підприємливості і фінансової 

грамотності в умовах деструктивних викликів 

сьогодення  

0,5 Харченко А.М. Розвиток підприємливості і фінансової грамотності в умовах 

деструктивних викликів сьогодення. Педагогічний вісник,  2022. №3.  

2.  Тези Гаряга Л. О. Особливості формування парадигми фінансів 

сталого розвитку 

0,1 Гаряга Л. О. Особливості формування парадигми фінансів сталого розвитку. 

Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному 

рівнях : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 

квітня 2022). Одеса : Одеський національний економічний університет, 2022.  

3.  Тези Руденко М. В. 

  

Основні завдання цифризізації реального 

сектору економіки України. 

0,1 Руденко М.В. Основні завдання цифризізації реального сектору економіки 

України. Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівнях : матеріали XХ Міжнародної науково-практичної 

конференції (14-15 квітня 2022). Одеса : Одеський національний економічний 

університет, 2022.  

VІІ. Рецензування та опонування наукових робіт 
 

№ 

з/п 

П.І.Б. рецензента 

(опонента) 

Виконана 

робота 

(опонування, 

відгук, рецензія) 

Вид (дисертація, 

автореферат, 

стаття, дипломна 

робота 

(зовнішня) та ін.) 

Автор роботи, назва, спеціальність, спецрада, заклад (установа) та дата виконання 

Обсяг 

рецензован

ої роботи 

(д.а.) 

 

   

Опонування дисертацій 

       

Відгуки на автореферати / дисертації   

1.        

Рецензування монографій   

1.  М.Е. Хуторна рецензія монографія Вовченко О.С., Єгоричева С.Б. Фінансова стабільність банків в умовах динамічного 

макроекономічного середовища : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2021. 233 с. (Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”) 

13,5  

Рецензування підручників   
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№ 

з/п 

П.І.Б. рецензента 

(опонента) 

Виконана 

робота 

(опонування, 

відгук, рецензія) 

Вид (дисертація, 

автореферат, 

стаття, дипломна 

робота 

(зовнішня) та ін.) 

Автор роботи, назва, спеціальність, спецрада, заклад (установа) та дата виконання 

Обсяг 

рецензован

ої роботи 

(д.а.) 

 

   

1.        

Рецензування навчальних посібників   

1.        

Рецензування наукових статей    

1.  М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Гаряга Л.О. Фінансовий ринок: контент аналіз особливостей трактування. Вісник 

Університету банківської справи. 2021. №2 

0,65  

2. С.В. Запорожець рецензія наукова стаття Штейнгауз Д.О. Особливості ринку житлової нерухомості та вплив фінансово-кредитних 

інструментів на його розвиток в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2021. №2 

0,5  

3. С.В. Запорожець рецензія наукова стаття Герасименко А.В. Банківське кредитування промислових підприємств: економічна сутність 

та принципи реалізації. Вісник Університету банківської справи. 2021. №2 

1,0  

4. Г.М. Чепелюк рецензія наукова стаття Паньків О.Р. Особливості інвестування енергозбереження комунальних установ Львова. 

Вісник Університету банківської справи. 2021. №2 

1,5  

5. Ю.В. Жежерун рецензія наукова стаття Вагнер І.М., Кундря-Висоцька О.П., Демко І.І. Аналіз тенденцій розвитку глобального 

Fintech ринку. Вісник Університету банківської справи. 2021. №2 

1,0  

6. С.В. Запорожець рецензія наукова стаття Гірченко Т.Д., Пархоменко К.С. Цифровий маркетинг як важливий інструмент для 

забезпечення конкурентної позиції банку. Вісник Університету банківської справи. 2021. 

№2 

0,6  

7. М.В. Руденко рецензія наукова стаття Васильців Т.Г., Біль М.М., Бачинська М.В. Регіональна політика розвитку соціальної 

інфраструктури в контексті покращення якості життя населення карпатського регіону 

України. Вісник Університету банківської справи. 2021. №2 

0,9  

8. М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Єгоричева С.Б. Економічна безпека кредитних спілок в Україні. Вісник Університету 

банківської справи. 2021. №2 

1,1  

9. Н.М. Третяк рецензія наукова стаття Сєрбін В.В. Аналіз можливостей  реформування ПДВ в Україні. Вісник Університету 

банківської справи. 2021. №2 

0,7  

10. І.Ю. Кочума рецензія наукова стаття Томчук-Пономаренко Н.В. Теоретико-методологічні засади дослідження рівня життя 

населення. Вісник Університету банківської справи. 2021. №2 

1,2  

11. Л.О. Гаряга рецензія наукова стаття Кочума І.Ю., Лакутін Д.В. Metaprogram approach in the process of selection and assessment of 

personnel in financial institution. Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

1,0  

1

2

. 

І.Ю. Кочума рецензія наукова стаття Бараняк І.Є., Жеребило І.В. Розвиток соціальної сфери та економічної системи як 

детермінанта міграційної мобільності молоді (на прикладі Карпатського регіону). Вісник 

Університету банківської справи. 2021. №3 

0,7  

13. С.О. Криниця  рецензія наукова стаття Головач М.Ю. Фінансова безпека ринку цінних паперів у системі фінансової безпеки 

держави. Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,7  

14. М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Грудзевич У.Я., Дрозд А.І. Діагностика фінансової стійкості АТ «Кредобанк». Вісник 

Університету банківської справи. 2021. №3 

0,7  

15. М.В. Руденко рецензія наукова стаття Домуз О.О. Моделювання впливу сучасних факторів на трансформацію зайнятості у 

банківському секторі. Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,7  

16. І.Ю. Кочума рецензія наукова стаття Жук Р.В. Оцінка обсягів зовнішньої міграції населення України за даними Організації 

об’єднаних націй. Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,6  
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17. О.О. Гончаренко рецензія наукова стаття Карпачова О.В. Застосування аналітичних процедур при аудиті МСФЗ звітності. Вісник 

Університету банківської справи. 2021. №3 

0,7  

18. Ю.В. Жежерун рецензія наукова стаття Литвиненко О.В. Поняття та характеристика загроз фінансовій безпеці системно важливих 

банків. Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,9  

19. С.О. Криниця  рецензія наукова стаття Мехед А.М., Варналій З.С. Фінансова безпека підприємств в умовах цифрової економіки. 

Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,7  

20. С.О. Криниця  рецензія наукова стаття Паризький І.В. Передумови економічного зростання національної економіки України. 

Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,8  

21. С.В. Запорожець рецензія наукова стаття Хуторна М.Е., Жежерун Ю.В., Котлярова К.А. Індикативний підхід до оцінювання рівня 

доступності фінансових послуг як аналітичне забезпечення функціонування інституту 

фінансової інклюзії в умовах фінансової нестабільності. Вісник Університету банківської 

справи. 2021. №3 

0,7  

22. М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Єгоричева С.Б., Вертебний І.В. Вплив використання кредитних послуг на фінансову безпеку 

домогосподарств в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2021. №3 

0,9  

23. Г.М. Чепелюк рецензія наукова стаття Юркевич О.  Сутність та аналіз змісту ключових заборон в ісламській економічній доктрині. 

Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,97  

24 С.О. Криниця рецензія наукова стаття Морозова О.Г. Планування  як основа сталого розвитку підприємства в умовах 

глобалізації. Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,54  

25 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Вишневська К.В., Барадакова С.І. Шляхи вдосконалення управління споживчим 

кредитуванням на основі визначення платоспроможності позичальника комерційного банку. 

Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,7  

26 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Боровік Л.В. Стратегія розвитку аграрної сфери економіки у регіонах причорноморського 

економічного району України Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,6  

27 С.В. Запорожець  рецензія наукова стаття Пирог О.В., Томич М.І., Вороновська М. М. Моделі державно-приватного партнерства у 

зовнішньоекономічній діяльності: форми, механізми, декомпозиція. Фінансовий простір. 

2021. № 4. 

0,93  

28 Ю.В. Жежерун рецензія наукова стаття Запорожець С. В. Тригуб Ю. П. Екосистема та регулювання фінансової інклюзії в Україні. 

Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,52  

29 С.О. Криниця рецензія наукова стаття Касич А. О., Семенюк В. С.   Стратегічні завдання та умови підвищення рівня екологічної 

відповідальності металургійних підприємств. Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,72  

30 А.А. Засядько рецензія наукова стаття Юрчишена Л. В.    Генезис підходів до понять «модель» та «економічна модель». Фінансовий 

простір. 2021. № 4. 

0,77  

31 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Жагыпарова А. О., Сембиева Л. М.     Влияние пандемии на развитие банковской системы 

Республики Казахстан. Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,54  

32 Г.М. Чепелюк рецензія наукова стаття Бабіченко В. В., Глухова В. І., Кравченко Х. В.     Екологічні платежі як джерело державного 

фінансового забезпечення охорони природи. Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,62  

33 І.Ю. Кочума рецензія наукова стаття Солоненко Ю. В., Куца Я. О.     Оптимізація організаційної структури управління 

підприємством. Фінансовий простір. 2021. № 4. 

0,61  
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34 С.В. Запорожець рецензія наукова стаття Кочума І.Ю. Вплив цифровізації банківського сектору на трансформацію зайнятості за 

сучасних умов.Фінансовий простір. 2021. № 4.   

0,88  

35 Н.М. Третяк рецензія наукова стаття Руденко М.,  Кравченко О., Ткаль Я., Мельник Т. Удосконалення обліку доходів 

виробничих підприємств: прикладні аспекти.Фінансовий простір. 2021. № 4.  

0,65  

36 А.М. Харченко рецензія наукова стаття Ярмоленко В. Сучасний стан малого та середнього бізнесу в умовах короновірусних 

обмежень.Фінансовий простір. 2021. № 4.  

0,53  

37 Н.М. Третяк рецензія наукова стаття Чепелюк Г.М. Ключові аспекти аудиту екологічно безпечного підприємництва.Фінансовий 

простір. 2021. № 4.  

0,67  

38 М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Лобозинська С., рина Скоморович І., Владичин У. Діяльність необанків на ринку 

фінансових послуг в Україні та світі. Фінансовий простір. 2021. № 3.  

1,02  

39 С.В. Запорожець рецензія наукова стаття Федорущенко Б. Детермінанти та загрози фінансовій безпеці банківського сектору. 

Фінансовий простір. 2021. № 3. 

0,64  

40 І.Ю. Кочума рецензія наукова стаття Дорошкевич К. , Івасюк В., Дзвоник Р., Ковток Г. Моделі стратегічного планування 

інноваційної діяльності підприємства в умовах активізації менторингу. Фінансовий 

простір. 2021. № 3. 

0,77  

41 О. М.Шинкаренко  рецензія наукова стаття Серпенінова Ю., Побожій А. Податкова оптимізація зовнішньоекономічної діяльності. 

Фінансовий простір. 2021. № 3. 

0,71  

42 О.О. Гончаренко рецензія наукова стаття Гой В. Введення у господарський обіг вебсайтів: проблеми ідентифікації та облікового 

відображення. Фінансовий простір. 2021. № 3. 

0,86  

43 Н.М. Третяк рецензія наукова стаття Гончаренко О., Шинкаренко О. Розвиток програмного забезпечення як технічної складової 

організації бухгалтерського обліку в ломбардах. Фінансовий простір. 2021. № 3. 

0,81  

44 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Лакіза В. Побудова системи аналітики суб’єктів електронного бізнесу на основі 

використання хмарних технологій. Фінансовий простір. 2021. № 3. 

0,78  

45 О.М. Шинкаренко рецензія наукова стаття Бразілій Н., Крот Ю., Пастернак Я. Напрями визначення економічної сутності необоротних 

активів та їх класифікації в системі обліку і звітності. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,58  

46 А.М. Харченко рецензія наукова стаття Васильченко А. Міжнародний досвід застосування інструментів державно-приватного 

партнерства. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

1,05  

47 А.М. Харченко рецензія наукова стаття Дорошкевич К., Вороновська М., Івасюк В. Стратегія і тактика державно-приватного 

партнерства у зовнішньоекономічній діяльності. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,72  

48 М.В. Руденко рецензія наукова стаття Бойко В., Бойко Л. Сучасний стан міжнародної торгівлі України як основної форми 

міжнародного бізнесу. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,72  
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49 І.Ю. Кочума рецензія наукова стаття Литвин О., Романенко В. Перспективні напрями інтеграції економіки України в глобальне 

господарство. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,87  

50 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Талимова Л., Таубаев А., Даниярова М., Кудикенова Д. Формирование сетевых форм 

инновационного предпринимательства в условиях трансформации экономики знаний 

Казахстана. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,62  

51 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Криниця С., Бондаренко О., Бондар Ж. Оцінка впливу інструментів та параметрів 

монетарної політики на фінансову безпеку України. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,42  

52 С.О. Криниця рецензія наукова стаття Брайченко С., Пантєлєєва Н., Вдовіченко Р. COVID-19 як активатор пандемії 

кіберзлочинності. Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,53  

53 М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Вовчак О., Запорожець С. Трансформація бізнес-стратегій фінансово-кредитних установ в 

умовах епідеміологічної нестабільності та її вплив на зайнятість у фінансовому секторі. 

Фінансовий простір. 2022. № 1. 

0,62  

54 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Білоус К.І. Вплив міжнародної регуляції на структуру та динаміку світового ринку 

деривативів. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. 

№ № 9-10 

0,71  

55 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття The COVID-19 Rages On: How Did Nigerian Banks’ Stock React?  

Journal Asian Journal of Economics, Business and Accounting. 2021 

1,01  

56 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Impact Of Blending Public And Private Funds For Sustainable Students Housing In Southwestern 

Nigeria 

Journal Asian Journal of Economics, Business and Accounting. 2022 

0,58  

57 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Factors Militating Against The Adoption Of Blended Finance In The Development Of Students 

Housing In Southwestern Nigeria 

Journal Asian Journal of Economics, Business and Accounting. 2022 

0,7  

58 Н.М. Пантєлєєва рецензія наукова стаття Economics Of Consumption And Consumer Demand For Gold In India Journal Asian Journal of 

Economics, Business and Accounting. 2022 

0,45  

59 М.Е. Хуторна рецензія наукова стаття Exploring the determinants of the user experience in P2P payment systems: a text mining 

approach 

Financial innovations 

1,2  

60 Гаряга Л.О. Рецензія Стаття Web of 

Science 

Фінансове забезпечення індустрії 4.0 в ЄС в умовах постпандемійного відновлення, лютий 

2022 р. 

0,7  

Рецензування навчальних програм та навчально-методичних матеріалів     

1.        

Рецензування дисертацій   

http://ditdo.in/ajeba
http://ditdo.in/ajeba
http://ditdo.in/ajeba
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П.І.Б. рецензента 

(опонента) 

Виконана 

робота 

(опонування, 

відгук, рецензія) 

Вид (дисертація, 

автореферат, 

стаття, дипломна 

робота 

(зовнішня) та ін.) 

Автор роботи, назва, спеціальність, спецрада, заклад (установа) та дата виконання 

Обсяг 

рецензован

ої роботи 

(д.а.) 

 

   

1.  М.Е. Хуторна рецензія дисертаційна 

робота на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Магдалюк Олексій Віталійович, здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська, справа та 

страхування». Тема дисертації «Фундаментально-вартісний підхід до управління капіталом 

промислових підприємств України», Університет банківської справи (дата захисту 

13.12.2021 р., разова спеціалізована рада ДФ 26.883.011 Університету банківської справи). 

10,0  

2. М.Е. Хуторна рецензія дисертаційна 

робота на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Бабенко Максим Віталійович, здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська, справа та 

страхування». Тема дисертації «Управління фінансовою стабільністю банку в умовах 

турбулентності економіки України», Університет банківської справи (дата захисту 

13.12.2021 р., разова спеціалізована рада ДФ 26.883.010 Університету банківської справи). 

8,0  

4. Н.М. Пантєлєєва 

М.Е. Хуторна 

рецензія дисертаційна 

робота на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії 

Путінцева Тетяна Володимирівна, здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська, справа та 

страхування». Тема дисертації «Ліквідність комерційних банків України у забезпеченні їх 

фінансової безпеки», Університет банківської справи (дата передзахисту 25.11.2021 р.). 

14,0  

 

VI. Науково-дослідна робота студентів 

Участь у конкурсах науково-пошукових робіт 
 

№ з/п Назва Конкурсу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва  

Відзнаки, зайняте 

місце 

1.  Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Антикризовий 

менеджмент» 

Донецький національний 

університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського 

Котлярова К.А. Жежерун Ю.В. Антикризовий менеджмент в банку як драйвер 

розвитку фінансової інклюзії 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

2 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з 

предмету “Фінансова безпека” 

Черкаський навчально-

науковий інститут УБС  

Харченко Ю. 

Харченко А. 

Третяк Н.М. Гарантія фінансової 

 безпеки сільськогосподарських підприємств з 

використанням цифрових платформ 

за результатами  

І туру  

Диплом ІІ ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

3. Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Банківська справа» 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

ННІ «Каразінський 

банківський інститут» 

Тригуб Ю. П. Запорожець С. В. Фінансова інклюзія банків в умовах 

епідеміологічних викликів 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 
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№ з/п Назва Конкурсу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва  

Відзнаки, зайняте 

місце 

4 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Облік і 

оподаткування” 

Національний університет 

“Чернігівська політехніка” 

Троян Я., Зубака Р. Гончаренко О.О., Реслер 

М.В. 

Облік і оподаткування фінансових активів 

ломбардів 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

5 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Управління 

фінансово-економічною 

безпекою» 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Лакутін Д.В.  Харченко А.М. Блокчейн логістика у забезпеченні фінансової 

стійкості підприємства 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

6 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації “Фінансова безпека” 

Черкаський навчально-

науковий інститут УБС  

Бондаренко О.Є., 

Бондар Ж.Б. 

Криниця С.О. Механізми монетарної політики в 

забезпеченні фінансової безпеки держави 

 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

7 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації “Економіка бізнесу” 

Поліський національний 

університет 

Охріменко В.А. Шинкаренко О.М. Дисконтування заборгованості підприємства: 

методологічні та практичні аспекти 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

8 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Інженерія 

програмного забезпечення” 

Тернопільський національний 

технічний університет 

Краснокутський Д.Е. Пантєлєєва Н.М. Проектування і розробка сервісу оренди  

інтернет-магазинів 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

9 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності “Інженерія 

програмного забезпечення” 

Тернопільський національний 

технічний університет 

Іванюк О.М. Пантєлєєва Н.М. Розробка онлайн сервісів розрахунку 

ефективності майнінгу криптовалюти 

за результатами  

І туру  

Диплом ІІ ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

10 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації “Кримінальне право 

та кримінологія; кримінально-

виконавче право” 

Національний авіаційний 

університет  

Вдовіченко Р.В. Брайченко С.М. COVID-19 як активатор пандемії 

кіберзлочинності 

 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 

11 Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт зі 

спеціалізації “Менеджмент 

організацій ” 

Одеський національний 

економічний університет 

Лакутін Д.В. 

 

Кочума І.Ю. Актуальні проблеми використання 

метапрограм в процесі відбору та оцінки 

персоналу 

за результатами  

І туру  

Диплом І ступеня 

(лист МОНУ від 

31.05.2022 №508) 
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№ з/п Назва Конкурсу Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 
П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва  

Відзнаки, зайняте 

місце 

12 Всеукраїнський конкурс LoNG-

2021 (Look of New 

Generation/Погляд нового 

покоління) - "Блокчейн приходить 

в Україну" 

Українська асоціація з розвитку 

менеджменту та бізнес освіти, 

Київська Бізнес Школа,  Кафедра 

економіки підприємства 

Економічного факультету 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, 

1 жовтня- 20 грудня 2021 р. 

Іванюк О.М. 

Вдовіченко Р.В. 

Лакутін Д.В. 

Шпара Ю.С. 

Пантєлєєва Н.М. Презентація результатів: 

1.Дослідження ситуації з застосуванням та 

регулюванням блокчейну у світі 

2.Дослідження реальної ситуації з 

застосуванням блокчейну в галузях 

державного управління та фінансовому і 

банківському секторах України  

3.Можливості та ризики впровадження 

блокчейну для українських підприємств 

4.Хто виграє від впровадження блокчейну? 

Хто програє та буде блокувати впровадження 

блокчейну в Україні? Заходи щодо їх 

нейтралізації 

5.Запропонувати систему дій для проведення 

токенізації економіки країни та залучення 

населення до інвестування  

 

Диплом ІІІ ступеня, 

грошова винагорода 

 
Участь у наукових конференціях, семінарах, форумах тощо 

 
№ 

з/п 
Назва конференції Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 

П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді 

Відзнаки, зайняте 

місце 

М і ж н а р о д н і конференції 

1.  ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Григоренко А. О.  Чепелюк Г. М.,  Кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» на 

ринку банківських послуг 

Сертифікат учасника 

2.  ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

 

Здор А.Ю. 

Третяк Н.М.  Чат-боти: розвиток технологій 

дистанційного обслуговування банків в 

умовах цифровізції  

Сертифікат учасник 

3.  ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

 

Тригуб Ю. П.  

Запорожець С. В. 

 

Напрями забезпечення фінансової інклюзії в 

Україні 

Сертифікат учасника 

4 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Драник Ю. С. Гончаренко О.О. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками 

Сертифікат учасника 
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№ 

з/п 
Назва конференції Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 

П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді 

Відзнаки, зайняте 

місце 

фінансових ринків» 

5 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Гаркуша Л. Гончаренко О.О. Особливості та проблемні аспекти формування 

облікової політики бюджетної установи 

Сертифікат учасника 

6 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Заєць Т.М. Шинкаренко О.М. Особливості проведення контролю розрахунків 

з оплати праці  

Сертифікат учасника 

7 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Надточій С. П Шинкаренко О.М. Особливості обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками 

Сертифікат учасника 

8 Сучасний стан та перспективи 

розвитку обліку, аудиту, 

оподаткування та аналізу в умовах 

міжнародної інтеграції 

17-18 листопада 2021 року, 

Херсон, ХНТУ 

Троян Я. В. Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М. 

Особливості визнання та оцінки фінансових 

активів 

Сертифікат учасника 

9 The V International Scientific and 

Practical Conference «Trends of 

modern science and practice» 

February 8 – 11, 2022, Ankara, 

Turkey. 

Троян Я., Зубака Р. Гончаренко О., Реслер 

М. 

Методологічні компоненти обліку фінансових 

активів. 

Сертифікат учасника 

10 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Поліщук Н.А. Харченко А.М. Роль стратегічного планування 

платоспроможності та ліквідності банку в 

сучасних умовах.  

Сертифікат учасника 

11 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Степаненко О.С. Харченко А.М. Стримуючі та посилюючі фактори ринку 

інноваційних банківських послуг України. 

Сертифікат учасника 

12 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Лакутін Д.В. Харченко А.М. Використання технології блокчейн для 

побудови ефективних бізнес-процесів 

підприємства. 

Сертифікат учасника 

13 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Вербіцький М.В. 

 

Криниця С.О. Сучасні підходи  до  фінансування креативної 

індустрії 
 

Сертифікат учасника 
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№ 

з/п 
Назва конференції Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 

П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді 

Відзнаки, зайняте 

місце 

14 І Міжн. наук.-практ. конф. інтернет-

конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Розвиток 

фінансів, аудиту, бухгалтерського 

обліку та оподаткування: реалії 

часу»  

1.02.2022 р. НРЗВО 

«Кам’янець-Подільський 

державний інститут» 

Бондаренко О.Є.,  

Бондар Ж.Б. 

Криниця С.О. Методичні підходи до оцінки впливу грошово-

кредитної політики на фінансову безпеку 

держави  

Сертифікат учасника 

15 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Іванюк О.  Пантєлєєва Н.М. Розробка онлайн сервісів розрахунку 

ефективності майнінгу криптовалюти  

Сертифікат учасника 

16 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Тупіцька Л. Пантєлєєва Н.М. Вплив епідемії коронавірусу на розвиток ринку 

іпотечного кредитування 

Сертифікат учасника 

17 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Джаджа С.Б.  Пантєлєєва Н.М. Теоретичні аспекти фінансового планування 

діяльності бюджетних установ 

Сертифікат учасника 

18 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 року, 

Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ 

Васенко К.О. Пантєлєєва Н.М. Розробка інтерактивної карти фінансової  

інклюзії  

Сертифікат учасника 

19 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 р., м. 

Черкаси 

Нечипоренко А. О. Гаряга Л.О. Антикризове управління: особливості в умовах 

цифровізації економіки 

Сертифікат учасника 

20 Теоретичне та практичне 

застосування результатів 

сучасної науки 

08 квітня 2022 р., м. Вінниця Велика В.С. Гаряга Л.О. Сутність плинності персоналу організації Сертифікат учасника 

21 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 р., м. 

Черкаси 

Комісар О.В.  Кочума І.Ю. Антикризове управління в умовах карантинних 

обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19  

Сертифікат учасника 

22 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

17 листопада 2021 р., м. 

Черкаси 

Князєв О.В. Кочума І.Ю. Основні функції менеджменту в умовах 

карантинних обмежень 

Сертифікат учасника 
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№ 

з/п 
Назва конференції Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 

П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді 

Відзнаки, зайняте 

місце 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

23 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 р., м. 

Черкаси 

Лакутін Д.В. Кочума І.Ю. Актуальні проблеми використання 

метапрограм в управлінні персоналом 

Сертифікат учасника 

24 ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Розвиток банківських систем 

світу в умовах глобалізації 

фінансових ринків» 

17 листопада 2021 р., м. 

Черкаси 

Шарай А.В.  Кочума І.Ю. Сучасні технології в управлінні людськими 

ресурсами  

Сертифікат учасника 

25 Актуальні питання та 

перспективи проведення 

наукових досліджень 

м. Трускавець, 10 грудня, 2021 

рік  

Христофорова А.І. Руденко М.В. Проблеми забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств в умовах 

цифровізації економіки. 

Сертифікат учасника 

26 Пріоритетні напрямки та вектори 

розвитку світової науки 

м. Дрогобич, 19 листопада, 

2021 рік  

Качуровська А.І. Руденко М.В. Стратегічне планування цифрової 

трансформації діяльності транспортних 

підприємств 

Сертифікат учасника 

27 Розвиток суспільства і науки в 

умовах цифрової трансформації 

м. Чернівці, 20 травня, 2022 рік  Христофорова А.І. Руденко М.В. Перспективи функціонування транспортних 

підприємств в умовах сучасних викликів 

Сертифікат учасника 

28 Діджиталізація науки, як виклик 

сьогодення 

м. Львів, 3 червня, 2022 рік  Ключка О.А. Руденко М.В. Проблеми інформаційного забезпечення 

діяльності туристичних підприємств 

Сертифікат учасника 

29 Діджиталізація науки, як виклик 

сьогодення 

м. Львів, 3 червня, 2022 рік  Гудімов А.В. Руденко М.В. Особливості цифровізації на сучасному етапі 

розвитку суспільства 

Сертифікат учасника 

В с е у к р а ї н с ь к і конференції 

1. ІV Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Інформаційно-

комп’ютерні технології: стан, 

досягнення та перспективи 

розвитку» 

25 – 26 листопада 2021 року 

Житомирська політехніка 

Бондаренко Д. Пантєлєєва Н.М. Сучасні інформаційні технології в біомедицині  Сертифікат учасника 

2. ІV Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Інформаційно-

комп’ютерні технології: стан, 

досягнення та перспективи 

розвитку» 

25 – 26 листопада 2021 року 

Житомирська політехніка 

 Коломієць А., Пантєлєєва Н.М. Технології віртуальної реальності для розвитку 

музейного мистецтва 

Сертифікат учасника 
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№ 

з/п 
Назва конференції Дата та місце проведення П.І.Б. учасника 

П.І.Б. наукового 

керівника 
Назва доповіді 

Відзнаки, зайняте 

місце 

3 Сучасні тренди у розвитку 

фінансів, банківської справи та 

страхування 

05 листопада 2022 р., м. Львів Нечипоренко А. О. Гаряга Л.О. Фактори формування фінансової стійкості 

організацій в умовах цифрової трансформації 

Сертифікат учасника 

І н ш е (семінари, форуми, круглі столи) 

1.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наукові публікації студентів 
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№ з/п Автор 
Вид 

роботи 
Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані (у разі публікації) 

1. Чепелюк Г. М., 

Григоренко А. О.  

тези 

доповід

і 

Кредитна політика АТ КБ 

«ПриватБанк» на ринку 

банківських послуг. 

0,23 Чепелюк Г. М., Григоренко А. О. Кредитна політика АТ КБ «ПриватБанк» на ринку банківських послуг. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХV 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси: Університет 

банківської справи ЧННІ, 2021. 241 с.  С. 128-131. 

2 Запорожець С. В. 

Тригуб Ю. П.  

тези 

доповід

і 

Напрями забезпечення фінансової 

інклюзії в Україн 

0,25 Запорожець С. В., Тригуб Ю. П. Напрями забезпечення фінансової інклюзії в Україні. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: збірник матеріалів ХV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси: Університет банківської справи ЧННІ, 

2021. – С. 139-142. 

3 Гончаренко О., Реслер 

М.,., Троян Я., Зубака 

Р. 

тези 

доповід

і 

Методологічні компоненти обліку 

фінансових активів. 

0,4 Гончаренко О., Реслер М.,., Троян Я., Зубака Р. Методологічні компоненти обліку фінансових активів. The V 

International Scientific and Practical Conference «Trends of modern science and practice», February 8 – 11, 2022, 

Ankara, Turkey. 652 p. С. 184-190 

4 Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М., 

Охріменко В. А. 

тези 

доповід

і 

Дисконтування заборгованості 

підприємства:методологічні та 

практичні аспекти 

0,21 Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М., Охріменко В. А. Дисконтування заборгованості 

підприємства:методологічні та практичні аспекти. Формування механізму конкурентних позицій національних 

економічних систем: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 5 лютого 2022 року) / 

Східноукраїнський інститут економіки та управління.  Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2022.  96 с. С. 60-64 

5 Гончаренко О.О., 

Шинкаренко О.М., 

Троян Я. В. 

тези 

доповід

і 

Особливості визнання та оцінки 

фінансових активів. 

0.21 Гончаренко О.О., Шинкаренко О.М., Троян Я. В. Особливості визнання та оцінки фінансових активів. 

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної 

інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Херсон, 17-18 листопада 2021 

р.) Херсон: ХНТУ, 2021. С. 18-20 

6 Гончаренко О., 

Драник Ю. 

тези 

доповід

і 

Шляхи вдосконалення обліку 

розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 

0,21 Гончаренко О., Драник Ю. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник матеріалів XV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси. Університет 

банківської справи ЧННІ, 2021. С.187-189 

7 Гончаренко О., 

Гаркуша Л. 

тези 

доповід

і 

Особливості та проблемні аспекти 

формування облікової політики 

бюджетної установи 

0,21 Гончаренко О., Гаркуша Л. Особливості та проблемні аспекти формування облікової політики бюджетної 

установи Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник матеріалів XV 

Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси. Університет 

банківської справи ЧННІ, 2021. С. 189-191 

8 Шинкаренко О.М., 

Заєць Т.М. 

тези 

доповід

і 

Особливості проведення контролю 

розрахунків з оплати праці 

0,2 Шинкаренко О.М., Заєць Т.М. Особливості проведення контролю розрахунків з оплати праці Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник матеріалів XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси. Університет банківської справи 

ЧННІ, 2021. С. 205-206 

9 Шинкаренко О.М., 

Надточій С. П. 

тези 

доповід

і 

Особливості обліку розрахунків з 

покупцями і замовниками 

0,2 Шинкаренко О.М., Надточій С. П. Особливості обліку розрахунків з покупцями і замовниками Розвиток 

банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник матеріалів XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. (м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси. Університет банківської справи 

ЧННІ, 2021. С. 207-208 

10 Харченко А.М., 

Поліщук Н.А. 

тези 

доповід

і 

Роль стратегічного планування 

платоспроможності та ліквідності 

банку в сучасних умовах.  

0,2 Харченко А., Поліщук Н. Роль стратегічного планування платоспроможності та ліквідності банку в сучасних 

умовах. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV 

Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси, ЧННІ 

Університету банківської справи. 2021.  С. 126-127 
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11 Харченко А.М., 

Степаненко О.С. 

тези 

доповід

і 

Стримуючі та посилюючі фактори 

ринку інноваційних банківських 

послуг України. 

0,2 Харченко А., Степаненко О. Стримуючі та посилюючі фактори ринку інноваційних банківських послуг 

України. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV 

Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси, ЧННІ 

Університету банківської справи. 2021.  С. 122-125 

12 Харченко А.М., 

Лакутін Д.В. 

тези 

доповід

і 

Використання технології блокчейн 

для побудови ефективних бізнес-

процесів підприємства. 

0,2 Харченко А., Лакутін Д. Використання технології блокчейн для побудови ефективних бізнес-процесів 

підприємства. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV 

Міжнародної науково-практичній конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси, ЧННІ 

Університету банківської справи. 2021. – С. 183-186 

13 Криниця С.О., 

Вербіцький М.В. 

тези 

доповід

і 

Сучасні підходи  до  фінансування 

креативної індустрії 

0,2 Криниця С.О.., Вербіцький М.В. Сучасні підходи  до  фінансування креативної індустрії. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV Міжнародної науково-практичній 

конференції ( м. Черкаси, 17 листопада 2021 р.). Черкаси, ЧННІ Університету банківської справи. 2021. – С. 

102-105 

14 Криниця С.О., 

Бондаренко О.Є., 

Бондар Ж.Б. 

тези 

доповід

і 

Методичні підходи до оцінки 

впливу грошово-кредитної політики 

на фінансову безпеку держави 

0,2 Криниця С., Бондаренко О., Бондар Ж. Методичні підходи до оцінки впливу грошово-кредитної політики на 

фінансову безпеку держави : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. інтернет-конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії 

часу» 1.02.2022 р. НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» 

15 Пантєлєєва Н.,  

Іванюк О. 

тези 

доповід

і 

Розробка онлайн сервісів 

розрахунку ефективності майнінгу 

криптовалюти  

0,23 Пантєлєєва Н., Іванюк О. Розробка онлайн сервісів розрахунку ефективності майнінгу криптовалюти. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. – Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2021. 

С.215-218.2.      

16 Пантєлєєва Н., 

Тупіцька Л. 

тези 

доповід

і 

Вплив епідемії коронавірусу на 

розвиток ринку іпотечного 

кредитування 

0,23 Пантєлєєва Н., Тупіцька Л. Вплив епідемії коронавірусу на розвиток ринку іпотечного кредитування. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків:Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. – Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 

2021. С.27-30.  

17 Пантєлєєва Н.М., 

Джаджа С.Б.  

тези 

доповід

і 

Теоретичні аспекти фінансового 

планування діяльності бюджетних 

установ  

0,23 Пантєлєєва Н.М., Джаджа С.Б. Теоретичні аспекти фінансового планування діяльності бюджетних установ. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. – Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 

2021. С.114-117.  

18 Пантєлєєва Н.М., 

Васенко К.О. 

тези 

доповід

і 

Розробка інтерактивної карти 

фінансової  інклюзії  

0,23 Пантєлєєва Н.М., Васенко К.О. Розробка інтерактивної карти фінансової  інклюзії. Розвиток банківських 

систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної 

конференції. 17 листопада 2021 р. – Черкаси: ЧННІ Університету банківської справи, 2021. С.212-215 

19 Пантєлєєва Н.М., 

Коломієць А 

тези 

доповід

і 

Технології віртуальної реальності 

для розвитку музейного мистецтва 

0,15 Коломієць А., Пантєлєєва Н.М. Технології віртуальної реальності для розвитку музейного мистецтва : Тези 

доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку», м. Житомир, 25 

– 26 листопада 2021 р. – Житомир: Житомирська політехніка, 2021. С. 124-125.  

20 Пантєлєєва Н.М., 

Бондаренко Д. 

тези 

доповід

і 

Сучасні інформаційні технології в 

біомедицині 

0,15 Бондаренко Д., Пантєлєєва Н.М. Сучасні інформаційні технології в біомедицині : Тези доповідей ІV 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 

«Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку», м. Житомир, 25 – 26 

листопада 2021 р. – Житомир: Житомирська політехніка, 2021. С. 136-137. 

21 Гаряга Л. О., 

Нечипоренко А. О. 

Тези Антикризове управління: 

особливості в умовах цифровізації 

економіки 

0,2 Гаряга Л. О., Нечипоренко А. О. Антикризове управління: особливості в умовах цифровізації економіки. 

Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 17 листопада 2021 р. Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. 

С. 160-163 
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22 Гаряга Л. О., 

Нечипоренко А. О. 

Тези Фактори формування фінансової 

стійкості організацій в умовах 

цифрової трансформації 

0,16 Гаряга Л. О., Нечипоренко А. О. Фактори формування фінансової стійкості організацій в умовах цифрової 

трансформації. Сучасні тренди у розвитку фінансів, банківської справи та страхування: збірник тез ІІІ 

Всеукраїнської наукової конференції, 05 листопада 2021 року / Університет банківської справи. Львів, 2021. С. 

19-21. 

23 Велика В.С. Тези Сутність плинності персоналу 

організації 

0,1 Велика В.С. Сутність плинності персоналу організації. Теоретичне та практичне застосування результатів 

сучасної науки: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), м. Вінниця, 8 квітня, 2022 

рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. С. 42-44. 

24 Христофорова А.І. Тези Проблеми забезпечення 

конкурентоспроможності 

підприємств в умовах цифровізації 

економіки 

0,12 Христофорова А.І. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації 

економіки. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень: матеріали IIІ Міжнародної 

студентської наукової конференції (Т. 1), м. Трускавець, 10 грудня, 2021 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». 

Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. С. 72-75. 

25 Качуровська А.І. Тези Стратегічне планування цифрової 

трансформації діяльності 

транспортних підприємств 

0,15 Качуровська А.І. Стратегічне планування цифрової трансформації діяльності транспортних підприємств. 

Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки: матеріали IІ Міжнародної студентської наукової 

конференції (Т. 1), м. Дрогобич, 19 листопада, 2021 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО 

«Європейська наукова платформа», 2021. С. 58-61. 

26 Христофорова А.І. Тези Перспективи функціонування 

транспортних підприємств в умовах 

сучасних викликів 

0,1 Христофорова А.І. Перспективи функціонування транспортних підприємств в умовах сучасних викликів. 

Розвиток суспільства і науки в умовах цифрової трансформації: матеріали IІ Міжнародної студентської 

наукової конференції, м. Чернівці, 20 травня, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО 

«Європейська наукова платформа», 2022. С. 95-98. 

27 Ключка О.А. Тези Проблеми інформаційного 

забезпечення діяльності 

туристичних підприємств 

0,1 Ключка О.А. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності туристичних підприємств. Діджиталізація 

науки, як виклик сьогодення: матеріали IІІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Львів, 3 червня, 

2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. С. 47-49. 

28 Гудімов А.В. Тези Особливості цифровізації на 

сучасному етапі розвитку 

суспільства 

0,15 Гудімов А.В. Особливості цифровізації на сучасному етапі розвитку суспільства. Діджиталізація науки, як 

виклик сьогодення: матеріали IІІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Львів, 3 червня, 2022 рік 

/ ГО «Молодіжна наукова ліга». Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. С. 44-47. 

29 Князєв О.В, Тези Основні функції менеджменту і 

умовах карантинних обмежень 

0,16 Князєв О.В, Кочума І. Ю Основні функції менеджменту і умовах карантинних обмежень. XV Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків». -17 листопада 2021./ – Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. С. 168-170. 

 

30 Комісар О.В. Тези Антикризове управління в умовах 

карантинних обмежень, пов'язаних з 

пандемією COVID-19.  

0,16 Комісар О.В., Кочума І. Ю. Антикризове управління в умовах карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією 

COVID-19. XV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах 

глобалізації фінансових ринків». -17 листопада 2020. / – Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. 

С.165-168. 

31 Лакутін Д. В.,  Тези Проблеми використання 

метапрограм в управлінні 

персоналом 

0,16 Лакутін Д. В., Кочума І. Ю. Проблеми використання метапрограм в управлінні персоналом. XV Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 

ринків». -17 листопада 2021. / – Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. С.170-173. 

 

32 Шарай А.,  Тези  Сучасні технології в управлінні 

людськими ресурсами. 

0,16 Шарай А., Кочума І. Ю Сучасні технології в управлінні людськими ресурсами. XV Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». -17 

листопада 2021. / – Черкаси : ЧННІ Університет банківської справи, 2021. С.  173-176. 

33 Авраменко О.Л., 

Мішенко О.О., 

Чіжикова С.Е.  

тези Злочинність пов`язана з 

криптовалютою на території 

України та її правова оцінка. 

0,2 

д.а. 

Авраменко О.Л., Мішенко О.О., Чіжикова С.Е. Злочинність пов`язана з криптовалютою на території України 

та її правова оцінка. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 17 листопада 2021). Черкаси: ЧННІ Університету 

банківської справи, 2021. 
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34 М.Е.  Хуторна,  

Ю. В. Жежерун,  

К. А. Котлярова 

Науков

а стаття 

Індикативний підхід до оцінювання 

рівня доступності фінансових 

послуг як аналітичне забезпечення 

функціонування інституту 

фінансової інклюзії в умовах 

фінансової нестабільності 

0,7 Хуторна М.Е., Жежерун Ю.В., Котлярова К.А. (2021). Індикативний підхід до оцінювання рівня доступності 

фінансових послуг як аналітичне забезпечення функціонування інституту фінансової інклюзії в умовах 

фінансової нестабільності. Вісник Університету банківської  справи., 3 (42), 25–32. 

https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436. 

35 М.Е.  Хуторна,  

С.В. Запорожець, 

Ю.П. Ткаченко 

Науков

а стаття 

Цифрові валюти центральних 

банків: світові тренди та 

перспективи в Україні 

1,4 Хуторна М., Запорожець С., Ткаченко Ю. (2021). Цифрові валюти центральних банків: світові тренди та 

перспективи в Україні. Соціальна економіка, (61), 123-134. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-12 

36 С. В. Запорожець 

Ю. П. Тригуб 

Науков

а стаття 

Екосистема та регулювання 

фінансової інклюзії в Україні 

0,8 Запорожець С. В., Тригуб Ю. П. Екосистема та регулювання фінансової інклюзії в Україні. Міжнародний 

науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2021. № 4 (44). URL: http:// 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp 

37 А.М. Харченко, 

О.С. Степаненко 

Науков

а стаття 

Розвиток фінансової інклюзії через 

використання новітніх фінансових 

технологій у банківській сфері.  

 

0,5 Харченко А.М., Степаненко О.С. Розвиток фінансової інклюзії через використання новітніх фінансових 

технологій у банківській сфері. Науковий вісник Одеського національного економічного університету,  2021.  

№ 9-10. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/archive.php 

38 А.М. Харченко, 

Д.В. Лакутін 

Науков

а стаття 

Блокчейн логістика у забезпеченні 

фінансово-економічної стійкості 

підприємства 

0,5 Харченко А.М., Лакутін Д.В. Блокчейн логістика у забезпеченні фінансово-економічної стійкості 

підприємства. Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2022. № 1 (45). URL: 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/861/1071 

39 С.О.Криниця, 

О.Є. Бондаренко, 

Ж.Б. Бондар 

Науков

а стаття 

Оцінка впливу інструментів та 

параметрів монетарної політики на 

фінансову безпеку України 

0,6 Криниця С.О., Бондаренко О.Є., Бондар Ж.Б., Оцінка впливу інструментів та параметрів монетарної політики 

на фінансову безпеку України. Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2022. № 1 

(45). URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/860/1069  

40 С.М. Брайченко, Н.М. 

Пантєлєєва,  

Р. Вдовіченко 

Науков

а стаття 

COVID-19 як активатор пандемії 

кіберзлочинності 

0,6 Брайченко С., Пантєлєєва Н., Вдовіченко  Р. COVID-19 як активатор пандемії кіберзлочинності. Міжнародний 

науково-практичний журнал «Фінансовий простір», 2022. № 1 (45). С.113-121. URL: 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/862/1073 

41 Кочума І.Ю., Лакутін 

Д.В. 

Науков

а стаття 

Метапрограмний підхід до відбору 

та оцінки персоналу фінансової 

установи (англ) 

0,5 Кочума І.Ю., Лакутін Д.В. Метапрограмний підхід до відбору та оцінки персоналу фінансової установи (англ). 

Вісник Університету банківської справи. 2021. № 3 (42). С. 94-105. 

42 Руденко М.В., 

Кравченко О.О., 

Ткаль Я.С., Мельник 

Т.В. 

Науков

а стаття 

Удосконалення обліку доходів 

виробничих підприємств: прикладні 

аспекти 

0,6 Руденко М.В., Кравченко О.О., Ткаль Я.С., Мельник Т.В. Удосконалення обліку доходів виробничих 

підприємств: прикладні аспекти. Фінансовий простір. 2021. № 4 (44). С. 163–171. 

 
 

VII. Організація міжнародної наукової співпраці 

Підвищення кваліфікації за кордоном працівників Інституту 

№ 

з/п 
Назва заходу  Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді Результати 

Форма участі 

1.  Міжнародної літньої школи (International 

Summer Course 2020 «Banks of Tomorrow – 

Університет 

прикладних наук в 

Хахенбурзі, 

Онлайн, 2-6 серпня 2021 

року 

1. Хуторна М.Е. 

2. Харченко А.М. 

3. Шабанова О.В. 

- Сертифікат 

учасника 

онлайн 

https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436
https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436
https://ser.net.ua/index.php/SER/article/view/436
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/860/1069
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/862/1073
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№ 

з/п 
Назва заходу  Організатори 

Місце та дата 

проведення 
П.І.Б. учасника Назва доповіді Результати 

Форма участі 

Economic Framework, Services and 

Regulation» 

Німеччина (University 

of Applied Sciences in 

Hachenburg, 

Hachenburg, Germany) 

Підготовка НПП наукових статей, тез доповідей, участь у монографіях за кордоном 

№ 

з/п 

Вид наукового 

видання  
Автор (и) Найменування роботи 

Обся

г 

(д.а.) 

Повні бібліографічні дані 

1.  Тези доповіді 

Третяк Н.М. Financing of investment projects in the 

conditions of digitalization 

0,15 Третяк Н.М. Financing of investment projects in the conditions of digitalization // Материалы XII 

Международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской 

экономики, «Банковская система: устойчивость и перспективы развития». 29 октября 2021 года. 

Беларусь. Пинск., 2021.  

 

2. Тези доповіді Запорожець С. В. Особенности развития финансовой 

инклюзии банковских услуг в Украине 

0,26 Запорожец С. В. Особенности развития финансовой инклюзии банковских услуг в Украине. 

Банковская система: устойчивость и перспективы развития : материалы XII Международной 

научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики, г. 

Пинск, 29 октября 2021 г. Беларусь : УО «Полесский государственный университет», 2021.  

3 Тези доповіді Гончаренко О., 

Реслер М.,., Троян 

Я., Зубака Р. 

Методологічні компоненти обліку 

фінансових активів 

0,4 Гончаренко О., Реслер М.,., Троян Я., Зубака Р. Методологічні компоненти обліку фінансових 

активів. The V International Scientific and Practical Conference «Trends of modern science and 

practice», February 8 – 11, 2022, Ankara, Turkey. 652 p. С. 184-190 

4. Стаття Пантєлєєва Н.М. Цифрова трансформація податкового 

адміністрування 

1,45 Пантєлєєва Н. Цифрова трансформація податкового адміністрування. Traektoriâ Nauki = Path 

of Science: International Electronic Scientific Journal. 2022. Vol. 8. No 1. Р. 3035-3051.  DOI: 

http://10.22178/pos.78-9 (ISSN 2413-9009, Slovak Republic)  

5 Тези доповіді Пантелеева Н.Н.  Банки и Финтех-компании как агенты 

достижения целей устойчивого 

развития 

0,35 Пантелеева Н.Н. Банки и Финтех-компании как агенты достижения целей устойчивого 

развития. .Банковская  система:  устойчивость  и  перспективы  развития: сборник  научных  

статей  двенадцатой  международной  научно–практической  конференции  по  вопросам  

банковской  экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 29 октября 

2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]  

Пинск : ПолесГУ, 2021.  272 с. С.165-170. 

6 Тези Гаряга Л.О. Институциональный подход к 

определению понятия «финансовый 

рынок» 

0,2 Гаряга Л.О. Институциональный подход к определению понятия «финансовый рынок». 

Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей 

двенадцатой международной научно-практической конференции по вопросам банковской 

экономики, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск 29 октября 2021 г. / 

Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. Пинск : 

ПолесГУ, 2021. С. 50-53. 
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Участь студентів у міжнародних заходах за кордоном 

№ з/п Назва заходу  Організатори Місце та дата проведення П.І.Б. учасника Назва доповіді 
Науковий 

керівник 

Конкурси 

1.        

Конференції, форуми 

1.  The V International Scientific and 

Practical Conference «Trends of modern 

science and practice» 

International Science 

Group 

February 8 – 11, 2022, 

Ankara, Turkey 

Гончаренко О., Реслер 

М.,., Троян Я., Зубака Р.  

Методологічні компоненти обліку фінансових 

активів 

Гончаренко 

О.О., Реслер 

М.В. 

Наукові публікації студентів за кордоном 

№ з/п Автор 
Вид 

роботи 
Найменування роботи 

Обсяг 

(д.а.) 
Повні бібліографічні дані (у разі публікації) 

1.  Гончаренко О., 

Реслер М.,., Троян 

Я., Зубака Р.  

Тези 

доповід

і 

Методологічні компоненти обліку 

фінансових активів 

0,4 Гончаренко О., Реслер М.,., Троян Я., Зубака Р. Методологічні компоненти обліку фінансових активів. The V 

International Scientific and Practical Conference «Trends of modern science and practice», February 8 – 11, 2022, 

Ankara, Turkey. 652 p. С. 184-190 

 


